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Kommunfullmäktige 2021-09-02 Ärende: KS/2021-0027 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Torsdag 2021-09-09 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering tisdagen den 14 september 2021 kl 15.00 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik 

1 Avsägelse och val 

2 Inkomna medborgarförslag 

3 Inkomna motioner 

4 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 
årsredovisning 

KS/2019-0725 

5 Budget 2022 - förslag till nämndsramar KS/2021-0189 

6 Svar på - Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

KS/2019-0440 

7 Svar på - Motion om samverkan med det lokala 
näringslivet för bildandet av gemensam 
organisation med syfte att stärka kommunens 
attraktivitet och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och Miljöpartiet 

KS/2020-0429 

8 Svar på - Motion om att använda könsneutralt 
språk i kommunens dokument från Feministiskt 
Initiativ 

KS/2020-0519 

9 Svar på - Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, blanketter och 
enkäter från Feministiskt Initiativ 

KS/2020-0520 

10 Strategi Agenda 2030 KS/2020-0375 

11 Anmälningsärenden 

Ronnie Brorsson 
ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
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Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice 
ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 



Avsägelser och val 
 

Avsägelse som ersättare i Barn och utbildningsnämnden från Thomas Elgestål (S) 

Avsägelse som ledamot i Socialnämnden från Simone Fischer Cederbratt (M)
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KF § Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att överlämna medborgarförslagen 1 och 3 till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

att överlämna medborgarförslagen 2 samt 4-6 till Tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 

att överlämna medborgarförslagen 7 till Socialnämnden för beredning och 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att återinföra
Ronden för resor till och från större sjukhus, KS/2021-0359

2. Medborgarförslag om att ge kommuninvånarna kontinuerlig information
om förvaltningen av sjukhusfastigheten Pilen 5, KS/2021-0361

3. Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten
Pilen 5, KS/2021-0362

4. Medborgarförslag om att skydda skog med höga naturvärden i Strömstads
kommun, KS/2021-0368

5. Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan, KS/2021-0385
6. Medborgarförslag om farthinder på Karlsgatan, KS/2021-0395
7. Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm, KS/2021-0403
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Strömstads vision är att vara en internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass 
till 2030. Vi vill därför att Strömstads kommun blir en föregångare i hållbarhet genom att satsa på skydd 
av alla skogar med höga naturvärden och en övergång till ett kalhyggesfritt skogsbruk i övriga skogar. Detta 
skulle inte bara gynna den biologiska mångfalden och klimatet utan även ekonomin, turismen, friluftslivet 
och rekreation. 

Vi föreslår att Strömstads kommun: 

- inför ett moratorium och undantar alla skogar med höga naturvärden i kommunen från skogsbruk. 
Det inkluderar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. 

Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter i kommunen behöver därför noggrant kartläggas och 

om höga naturvärden påträffas skyddas dessa . 

- verkar för att skydda minst 30 % av landarealen i Strömstads kommun i ekologiskt representativa 

naturtyper till år 2030 i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald. För att nå detta mål 

behöver skogar restaureras (återskapas) och skogsbruksåtgärder stoppas i skogar med möjligheter att 

utveckla funktionella naturvärden i landskapet. 

- fasar ut trakthyggesbruket i alla skogar, inte bara tätortsnära, till förmån för ett ekosystembaserat 

kalhyggesfritt skogsbruk i skogar (utan höga naturvärden). 

- främjar naturlig föryngring och ökar andelen bland- och lövskogar. 

Strömstads kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-2022 innefattar ekologisk hållbarhet med tillgänglig 

natur med höga natur- och upplevelsevärden. Kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska värden 

gynnas långsiktigt samtidigt som skogens ekosystemtjänster främjas genom skydd av skog och ett 

ekosystembaserat skogsbruk. Detta kommer i sin tur att långsiktigt gynna samhällsutvecklingen och 

ekonomin i kommunen. 

Strömstads kommun äger ca 2 100 hektar skog, varav 882 hektar är produktiv skogsmark. I dagsläget är 
avverkningstakten hög i kommunen samtidigt som flera skogar med höga naturvärden är oskyddade och 

riskerar avverkning. Skogar i kommunen med höga naturvärden som är oskyddade finns bl.a. i områdena 

Svinesund-Skogar, Löveråsfjället, Ramberget-Abborrtjärn, Kasen-Dragonkullen och Tveten-Dalstjärn. Det 

finns fler områden i kommunen utöver dessa. 

I de fall kommunen äger marken kan kommunen fatta beslut om kommunala reservat. I andra fall med privata 

marker kan kommunen överväga att tillhandahålla bytesmark för att underlätta markförvärvsprocessen. Då 

behöver en dialog startas med berörda markägare och medel för ersättning sökas. Detta kan ske med hjälp 

av myndigheter såsom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skogsstyrelsen eller privata aktörer såsom 
insamlingsstiftelsen Naturarvet. Även ideella organisationer kan hjälpa till att söka eller samla ihop medel. 

I Sverige finns de nationella miljömålen Levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.1 Enligt riksdagens 

etappmål skulle minst 20 % skog ha skyddats till år 2020.2 Sverige har även förbundit sig att följa FN:s 
konvention för biologisk mångfald och Aichi-målen från Nagoya-avtalet som säger att minst 17 % ekologiskt 

representativ och funktionell produktiv skogsmark skulle ha skyddats till år 2020.3 EU:s nya strategi för 

biologisk mångfald föreslår att 30 % av landytan ska skyddas till år 2030.4 

Idag finns dock inte ens 17 % skyddsvärd skog kvar i Strömstad eller Sverige. Det innebär att vi behöver 

restaurera (återskapa) väldigt många skogar för att komma upp i 17-20 % produktiv skogsmark. I Västra 

Götalands län är enbart ca 3 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad.5 I Strömstad kommun 

är ca 5 procent av landarealen (inklusive andra naturtyper än skog) formellt skyddad.6 Skogarna med höga 
naturvärden i Strömstads kommun har därför en viktig roll att fylla för att nå nationella och internationella 

miljömål. 



Utöver skydd av skog behöver den övriga skogsmarken brukas med kalhyggesfria metoder. Idag är 
trakthyggesbruket den dominerade skogsbruksformen i Sverige. 

Enligt en studie från Lunds universitet bidrar hyggesfritt skogsbruk till störst samhällsnytta i förhållande till 
kalhyggesbruket, både gällande ekonomi, biologisk mångfald, utsläpp av koldioxid, vattenkvalitet och sociala 
aspekter. 7•8 

Hyggesfritt skogsbruk kan dessutom i ett långsiktigt perspektiv ge mer ekonomisk lönsamhet än 
trakthyggesbruk med traditionell slutavverkning. Om träden tillåts bli större innan de plockhuggs kan de 
säljas som timmer vars värde ofta är mer än dubbelt så högt som på massaved. Dessutom tillkommer inga 
kostnader för markberedning, gallring och plantering.9

•
10 Allt fler kommuner väljer att gå över till hyggesfritt 

skogsbruk. Göteborgs kommun är en sådan kommun och de har högre avkastning på sin skog än kommuner 
som bedriver kalhyggesbruk.11 

· 

Skyddad skog och ett hyggesfritt skogsbruk innebär stora möjligheter för friluftsliv, rekreation och 
upplevelser. Därigenom skapas också attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare och uppskattade 
besöksmål för kommunens invånare och turister. 

Många besöker Strömstads kommun just på grund av naturen. I kommunen finns fortfarande värdefulla 
skogsområden. Kommunen har hittills förärats med åtta naturreservat samt Kosterhavets nationalpark som 
är ett populärt besöksmål.12 Förhoppningsvis kan de skyddade miljöerna bli fler. Turister vill besöka vacker 
natur, inte kalhyggen och fragmenterade skogslandskap. 

Turismen är den snabbaste växande näringen i Sverige (tills corona bröt ut 2020) med betydande bidrag till 
intäkter, fler arbetstillfällen och även inflyttning. Turismens förädlingsvärde uppgick till 127 miljarder kronor 
år 2019 vilket motsvarade 2,5 procent av BNP. 13 Turismen sysselsatte fler människor än jordbruks-, 
skogsbruks- och fiskenäringen tillsammans 2018.14 

Naturtyper och arter 

Över 90 % av den produktiva skogen i Sverige har redan påverkats av skogsbruk.15 Det råder stor brist på äldre 
naturskogar i Sverige - ca 60 % av den produktiva skogsmarken är yngre än 60 år och inte avverkningsmogen 
än.16 Ca 2 000 skogslevande växt-, svamp- och djurarter är rödlistade idag, till stor del på grund av förlust av 
livsmiljöer.17 Hela 14 av 15 skogsnaturtyper i EU:s habitatdirektiv saknar gynnsam bevarandestatus i Sverige.18 

Skog och klimat 

Vid kalhuggning frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären.19
•
20

•
21

•
22

•
23 Efter en eventuell 

markberedning, då ännu mer koldioxid frigörs24
, planteras antingen gran eller tall i artfattiga och likåldriga 

monokulturer. Blandskogar (som inte gynnas i dagens konventionella skogsbruk) lagrar generellt ~er kol och 
bistår med fler ekosystemtjänster än planterade barrbestånd. De efterliknar också mer naturliga ekosystem 
vilka står emot klimatförändringarnas negativa effekter bättre.25

•
26

•
27 

Skogars klimatnytta ligger inte enbart i deras upptag av koldioxid utan även i kolförrådets varaktighet. 
Studier visar även att trädplantager, generellt sett, lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen, oavsett 
geografisk region.28 Skogar upp t.o.m. 800-5000 år kan fortsätta att lagra kol och fungera som aktiva 
kolsänkor.29

•
30

•
31 Sådana skogar har större motståndskraft och kan bättre anpassa sig till 

klimatförändringar i jämförelse med planterade monokulturer.32 Genom att skydda skogar med ett stort 
kolförråd förhindras utsläpp av växthusgaser.33 

Eftersom Strömstads vision till år 2030 är natur och friluftsliv i världsklass34
, förväntar vi oss att kommunen 

verkar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Vi vill att Strömstads kommun är en verklig 
föregångare och förebild i hållbarhet, även i skogen. Bevara kommunens naturarv levande till 
efterkommande generationer. 



14https:/ltillvaxtverket.se/download/18.53523d5d16b52ebd19c39c22/1560803478084/Rapport Fakta%20om%20sve 
nsk%20turism 2018.pdf 
15 https:/lwww.artdat.abanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i
skogen/rapport tillst.andet skogen.pdf 
16 Riksskogstaxeringen (2019). Skogsdata 2019 (tabell 3.2}. SLU: 
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdat.a/skogsdata 2019 webb.pdf 
17 https:/lwww.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-
2020/rodlista-2020 
18 https:/lwww.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-ve~ , likationer/15.-arter-och-
naturtyper-i-habitatdirektivet/arter naturtyper 2013.pdf 

19 Vestin et al. (2020). lmpacts of Clear Cutting of a Boreal Forest on Carbon Dioxide, Methane and Nitrous Oxide 
Fluxes. Forests 2020, 11,961; https://www.mdpi.com/1999-4907/11/9/961 

20 Amiro et al. (2010). Ecosystem carbon dioxide fluxes after disturbance in forests of North America. Journal of 
Geophysical Research 115; https://agupubs.onlinelibrarv.wiley.com/doi/abs/10.1029/2010JG001390 
21 He, H., Jansson, P.-E., Svensson, M., Björklund, J., Tarvainen, L., Klemedtsson, L. & Kasimir, Å. (2016). Forests on 
drained agricultural peatland are potentially /arge sources of greenhouse gases - insights from a full rotation period 
simulation, Biogeosciences 13, 2305-2318; http;J/www.biogeosciences.net/13/2305/2016/ 
22 Buchholz, T., Friedland, A., Hornig, C. E., Keeton, W. S., Zanchi, G. & Nunery, J. (2014). Mineral soil carbon fluxes in 
forests and implications for carbon balance assessments. GCB Bioenergy 6, 305-311; 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/gcbb.12044 
23 Dean, C., Kirkpatrick, J. B., & Friedland, A. J. (2016). Conventional intensive logging promotes loss of organic carbon 
from the mineral soil. Global change biology 23 (1): 1-11, doi: 10.1111/gcb.13387. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.llll/gcb.13387/abstract 
24 Jandl, R. et al. (2007). How strong ly can forest management influence soil carbon sequestration? Geoderma 137: 
253-268; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/SOOl6706l06002734 
25 Naudts, K., Chen, Y., McGrath, M. J., Ryder, J., Va lade, A., Otto, J. & Luyssaert, S. (2016). Europe's forest management 
did not mitigate climate warming. Science 351 (6273): 597-600; https:/lwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26912701 
26 Gamfeldt, L. et al. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. 
Nature Commun. 4:1340. doi:10.1038/ncomms2328; http://www.nature.com/articles/ncomms2328 
21 Holm, S. 0 . (2015). A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests. Journal of Sustainable 
Forestry 34, 358-379; https://www.t.andfonline.com/doi/abs/10.1080/10549811.20l5.1009633?iourna1Code=wjsf20 
28 Liao C, Luo Y & Fang C, Li B (2010). Ecosystem Carbon Stock /nfluenced by Plantation Practice: /mplications for Planting 
Forests as a Measure of Climate Change Mitigation . PLoS ONE 5(5): e10867; 
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjoumal.pone.0010867 
29 Luyssaert, S. et al. (2008). 0/d-growth forests as global carbon sinks. Nature 455, 213-215; 
https://www.nature.com/articles/nature07276 
30 Berg, B. et al. (2001). Humus buildup in boreal forests: effects of litter fall and its N concentration. Canadian Journal 
of Forest Research 31(6): 988-998; 
https://www.researchgate.net/profile/Charles Mcclaugherty2/publication/237865785 Humus buildup in boreal fo 
rests effects of litter fall and its N concentration/links/02e7e51c88a&48e2dOOOOOO.pdf 
31 Wardle, D. A. et al. (2012). Linking vegetation change, carbon sequestration and biodiversity: insightsfrom is/and 
ecosystems in a long-term natura/ experiment. Journal of Ecology 100, 16-30; 
https:/lbesjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.llll/j.1365-2745.2011.01907.x 
32 Nelson, E. A., Sherman, G. G., Malcolm, J. R. & Thomas, S. C. (2007). Combating Climate Change Through Boreal 
Forest Conservation: Resistance, Adaptation, and Mitigation. University of Toronto/Greenpeace Canada; 
https://www.researchgate.net/publication/238723256 Combating dimate Change Through Boreal Forest Conserv 
ation Resistance Adapt.ation and Mitigation 
33 Mackey, B. et al. (2013). Untangling the confusion around land carbon science and climate change mitigation policy. 
Nature Climate Change 3, 552-557; https://www.nature.com/articles/nc1imatel804 
34 https://www.stromstad.se/kommunochpolitik/vision2030.4.6fa5a16l5bfb9ba11037d72.html 
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Naturvårdsverket beskriver kännetecken för skogar med höga naturvärden här. 
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Nyckelbiotop: Skog med dokumenterade höga naturvärden där rödlistade arter finns eller förväntas finnas. 

Naturvärdesobjekt: Del av skog som anses ha högre naturvärden än omkringliggande skog. 

Värdekärna: Skogsområden med dokumenterade höga naturvärden. 

Kontinuitetsskog: Skog som inte har varit kalavverkad tidigare . . 

Värdetrakter: Skogslandskap med en koncentration av värdekärnor. 

Referenser 
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3 https://www.cbd.int/sp/targets/ 
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european--green-deal/actions-being-taken-eu/eu
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11 https://www.landskogsbruk.se/skog/kommunema-som-ager-mest-skog/ 
12 https://www.vastsverige.com/stromstad/aktMteter /naturreservat/ 
13https://tillvaxtverket.se/statistlk/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2020-09-30-turismens

arsbokslut-2019.html 



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

        "Natalie haugland" 
        Fri, 2 Jul 2021 20:20:15 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se>
  Strand

Medborgarförslag 

Hej. De skulle vara fint om ni kunde fixat i ordning en lite strand vid bryggan ni fixat så fint vid tången så att yngre 
barn kan bada lättare också. 
Mvh Natalie Haugland





Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

        "Gunnar Jungqvist" <
        Fri, 9 Jul 2021 13:30:02 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se> 
  Medborgarförslag - Farthinder Karlsgatan

Hej!
Jag föreslår att det etableras farthinder längs Karlsgatan. Förslagsvis två hinder (små röda cirklar 
på bilden nedan) någonstans mellan korsningen mot Karlsgatan/Ringvägen och 
Karlsgatan/Nygatan.
Folk kör väldigt snabbt längs gatan eftersom den är rak och helt utan hinder. Detta är trafikfarligt 
då det bor väldigt många barn i området söder om Karlsgatan. 
Jag skulle vilja att mitt förslag diarieförs så jag kan hänvisa till det vid senare kontakt med 
kommunen. 

Mvh
Gunnar Jungqvist
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Kommunstyrelsen 



 Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-09  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

  

KF §  Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motion 1 till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut 

att remittera motionerna 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till 
beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från 
Miljöpartiet, KS/2021-0391 

2. Motion om förmånscykel för anställda i Strömstads kommun, KS/2021-
0408 

3. Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet, KS/2021-0418 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



MOTION 

TIIJ.KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

miljöpartiet de gröna Q 
Andreas Nikkinen 

2021~07-08 

STRANDPROMENAD SKEPPSBROPLATSEN 
Skeppsbroplatsen har debatterats i decennier. Miljöpartiet har länge 
velat ha en allmän plats vid vattnet, medan andra partier inte velat röra 
parkeringspiatsema. Vi föresiår därför en kompromiss med en förskönad 
strandpromenad där endast ett :fåtal parkeringsplatser berörs. 

Skcppsbroplatscn är en av våra mest attral....1:iva :'ftor, med fri "\".l mot vår vackra 
skärgård. Vi vill underlätta för strömstadsbor och besökare att njuta av utsikten 
genom att försköna strandpromenaden mellan Silverpilskajen och Röudden. 
Ett enkelt sätt att tillslr~pa en trevligare och me:r bbjud~nde miljö vore att ta i 
anspråk de parkeringar, ca 15 st, som ligger längst ut mot vattnet och där placera ut 
bänkar, bord och blommor. För oss som vill ha en allmän plats på Skeppsbroplatsen 
skulle det innebära ett första steg i rätt riktning. 

att den befintliga promenaden längs vattnet på Skeppsbroplatsen breddas 
och förskönas genom att placera ut blommor, bänkar och bord på de ca 
15 parkeringsplatser som ligger närmast vattnet. 

Strömstad den 8 juli 2021 

~ Karla Valdivieso Andreas Nik:kinen Anders Karlsson 

MIIJ.ÖPARTIET DB GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1 



MOTION 

TRL KOMMUNFUI.LMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

miljöpartiet de gröna Q 
Marlene E Midvedt 

2021-08-03 

MöJUGGÖRA FÖR ANSTÄLLDA INOM STRÖMSTAD KOMMUN ATT KÖPA EN 

FÖRMÄNSCYKEL VIA BRUTTOLÖNEAVDRAG 

Om en anställd har åtta kilometer till jobbet och cyklar fyra dagar i veckan så 
sparar ben in årka 380 liter bensin och minskar sina koldioxidutsläpp med 
7 500 g per år, enligt beräkningar från European Cycling Federation. För att 
bygga en cykel går det endast åt 2 % av alla de resurser som krävs för att bygga en 
bil. Korta bilresor kan med fördel bytas ut mot en cykeltur. Det ger en extra 
miljövinst att ersätta just de korta bilresoma. eftersom bilen använder mer 
bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit 
bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt. En vanlig resa vi alla gör är 
till och frånjobbet. 

En förmånscykel är när en arbetsgivare köper eller leasar en cykel som en anställd 
kan använda i tjänsten och/eller bara privat. Förmånen ska beskattas av den 
anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Skatteverket 
har då räknat ut en summa (förmånsvärde) som består av cykelpriset, kapitalkostnad 
och servicekostnad. Summan läggs på personalens lön genom bruttolöneavdrag. 
Arbetsgivaren får en sänkt arbetsgivaravgift eftersom bruttolönen sänks med 
förmånsvärdet. Däremot behöver arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift på förmånen 
= kostnadsneutralt för företaget. 

Ett vanligt erbjudande är att personalen kan köpa en förmånscykel via 
bruttolöneavdrag med upp till 30-40% lägre kostnad jämfört med i butik samt att de 
under 36 månader betalar av cykeln till ett fast pris. De betalar genom 
bruttolöneavdrag på sin lön och därefter har de möjlighet att köpa ut eller lämna 
tillbaka cykeln utan kostnad. Man kan även köpa elcyklar på detta sätt. Elcykeln kan 
vara ett bra alternativ till bilen på lite längre sträckor, tex för de som bor utåt Skee, 
Hällestrand, Seläter o. dyl. Den ger draghjälp i uppf"orsbackar och motvind men man 
måste fortfarande trampa för att komma framåt. Man sparar på sina egna krafter och 
behöver inte komma fram till arbetet svettig. Elcykeln funkar även för personal som 
har en nedsatt rörlighet. 

Fördelar med att erbjuda personalen möjligheten att köpa en cykel på förmån är att 
det är bra för miljön, ger friskare personal och framförallt nöjdare personal som 
känner att kommunen satsar på de anställda_ 

MIIJÖPARTIBTDEGRÖNAISTRÖMSTAD Sidan 1 av2 



MOTION: Förmånscykel 2021-08-17 

Miljöpartiet de gröna yrkar 

att att Strömstad kommun erbjuder sin personal möjligheten att köpa cykel 
via bruttolöneavdrag. 

Strömstad den 17 augusti 2021 

Mrin 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA! STRÖMSTAD Sidan 2 av2 



STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen ,, 

Centerpartiet 

2021 -08- 19 
Dnr .t$.~::: .. QY/.J:. .. 
Handl.nr ............................ . 

20210819 

Till Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion 

Strömstads kommun och IPCC-rapport 2021 

IPCC-rapporten 2021 visar på oerhört allvarligt läge. Det är verkligen inte på 

sin plats att fortsatt raljera bort vikten av olika miljöinsatser för att minska 

klimatförändringarna. Det är allvar och då krävs insatser stora såväl de som 

kan uppfattas små. Naturligtvis ska Strömstads kommun ta sin del av ansvar 
och visa vägen till omställning för det som faller inom kommunens 

ansvarsområde och inte invänta att andra ska göra sina miljöåtaganden först. 
Kommunens åtagande och klimatambitioner påverkar såväl enskilda, 

näringslivet och annan verksamhet vilket borde leda till ökade ambitioner att 

involvera kommuninvånare och näringslivet i miljöarbetet. Och genom dialog 

och samverkan stärka miljöarbetet och därmed även sätta Strömstads 

kommun i topp för kommuner som konkret visar goda resultat inom miljö o 
klimatområden. 

Strömstads kommunfullmäktige har beslutat om Vision 2030 med målet en 

fossiloberoende kommun. Ett strategiskt arbete för Agenda 2030 och 
hållbarhetsmålen har Centerpartiet tidigare motionerat om och nu pågår ett 

tydligare internt arbete inklusive interna utbildningar. För att kunna nå de 

fastlagda målen krävs tydligare uppföljningar av aktuellt läge och 
utvärderingar av det som görs för att lägga rätt planer för insatser och 

investeringar som krävs. På så sätt blir det tydligare för kommunfullmäktige 

att följa de insatser som görs och följa insatser som minskar växthusgaser. 

Miljö och klimatinsatserna bör göras transparenta och öppna för diskussioner 
om vilka åtgärder som kan behövas under kommande åtta år. Det gör 

kommuninvånarna mer involverade och delaktiga i arbetet. Det kommer 

krävas återkommande investeringar av olika slag och kanske andra arbetssätt 



Det har uppmärksammats att det saknas ett samlat grepp så att de åtaganden 

vision 2030 anger om fossiloberoende verkligen genomsyrar all kommunal 

verksamhet. Som nämnas kan tex investeringar/ byte av kommunala fordon 
och inköp som inte alltid sökt bästa alternativ för att kunna fasa ut fossilt 

bränsle. Det har under mandatperioden också visat sig oklarheter, vilket 

framgått vid motionsbehandling, om vilken förvaltning som känner ansvar för 

skräpinsamling. Vilket resulterar i att enkla förslag som involverar människor 
i skräpplockning/renhållning och därmed kunna ta ansvar för sin närmiljö, 

avslås. Det är olyckligt att inte olika miljöinsatser mer tydligt knyts ihop över 

förvaltningsgränser så att ovanstående miljöinsatser inte" hamnar mellan 
stolarna." Förhoppningsvis så leder tillsättandet av projektledare för Agenda 

2030 till förbättringar. För att ytterligare stärka arbetet med Agenda 2030 så 

föreslås att processen framåt med Agenda 2030 på motsvarande sätt knyts 
ihop politiskt med representation från olika nämnder/partier ( ev.i likhet med 

Folkhälsorådet) genom att det inrättas ett Agenda 2030 utskott under 

kommunstyrelsen. Utskottet kan mer direkt och närmare följa frågorna och 

utvecklingen gentemot de av kommunfullmäktige angivna målen1 än vad 

kommunstyrelsen har möjlighet att prioritera. Utskottet borde också kunna 
lyfta olika initiativ till kommunstyrelsen. 

Utvecklingsarena Strömstad har startat ett ambitiöst arbete för att bredda 

näringslivet och därmed säkra arbetstillfällen, bland annat genom att stärka 

lokala samarbeten och söka projekt för utveckling. Vi kan följa hur 

näringslivet, generellt sett, i många fall går före politiken när det gäller att 
fatta viktiga beslut för att kunna ställa om till hållbara verksamheter och 

produkter. Här måste målet vara, som en del av utvecklingsarbetet i 

Strömstad, inriktat på att nå det näringsliv som idag söker lämpliga 

orter/platser för etablering av verksamheter inom miljö och klimatområdet. 

Att stärka samverkan med och aktivt kroka arm med de företag och näringsliv 
som ser omställning till ett hållbart samhälle som en självklarhet är oerhört 

viktigt för att nå framgång i klimatarbetet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

-att det för kommunfullmäktige redovisas en awecklingsplan avseende 

fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila 
bränslen. 



-att vid nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon är det fossilfria 
alternativ som väljs, om så inte kan ske, ska detta redovisas på ett 
transparent sätt. 

-att det inrättas ett Agenda 2030 utskott, med politiskt tillsatta ledamöter, 
som utskott till kommunstyrelsen 

-att involvera Strömstads kommuninvånare och näringsliv i Agenda 2030 
arbetet. 

-att Utvecklingskontoret - Utvecklingsarena Strömstad aktivt söker upp det 
näringsliv/företag som söker orter för etablering av verksamheter inom 

klim t ch "ljö. _ 9C / 
(JJa / ()1/)~~ 

Åsa Torstensson ( c ) 
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 KS/2019-0725 

KS § 115 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 
årsredovisning 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020. 

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555tkr jämfört med budgeterat 
resultat på 170 tkr.  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% 
inte uppnåtts under 2020. Revisionen tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2021-0506 §41 
Årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-06-16 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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 KS/2019-0725 

KSau § 136 Fyrbodals kommunalförbunds 2020 
årsredovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020. 

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555tkr jämfört med budgeterat 
resultat på 170 tkr.  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% 
inte uppnåtts under 2020. Revisionen tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2021-0506 §41 
Årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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 Kommunstyrelsen 

Fyrbodals kommunalförbund - 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för året 2020. 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020. 

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555tkr jämfört med budgeterat 
resultat på 170 tkr.  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% 
inte uppnåtts under 2020. Revisionen tillstyrker att direktionen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2021-0506 §41 
Årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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Förbundsdirektören om 
verksamheten 2020 
2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället 
ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte 
har upplevt tidigare. Välfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen 
har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom 
krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor 
möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.  

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att 
kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om! 
Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som 
finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken 
har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts. 
Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom 
uppstart av Företagarhjälpen Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom 
nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå 
kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete. 

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat 
intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp 
behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns 
branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller 
kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade 
möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli 
en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och 
ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring 
mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. 

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och 
medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur 
stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja 
målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom 
nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar. 

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre 
än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner 
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter. 

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!  

Jeanette Lämmel 
förbundsdirektör 
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Politisk representation 
Förbundsdirektionen 
Kommun  Ordinarie ledamot Ersättare 

Bengtsfors  Stig Bertilsson (M) Per Eriksson (S) 
Dals-Ed  Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S) 
Färgelanda  Tobias Bernhardsson (C) Ulla Börjesson (S) 
Lysekil  Jan-Olof Johansson (S) Ronald Rombrandt (LP) 
Mellerud  Morgan E Andersson (C) Michael Mellby (S) 
Munkedal  Jan Hognert (M) Lisa Kettil (S) 
Orust  Anders Arnell (M) Lars Larsson (C) 
Sotenäs  Mats Abrahamsson (M) Birgitta Andersson (S) 
Strömstad  Kent Hansson (S) Lars Tysklind (L) 
Tanum  Liselott Fröjd (M) Louise Thunström (S) 
Trollhättan  Paul Åkerlund (S) Monica Hansson (S) 

Peter Eriksson (M) Bedros Cicek (KD) 
Uddevalla  Christer Hasslebäck (UP) Mikael Staxäng (M) 
  Ingemar Samuelsson (S) Anna-Lena Heydar (S) 
Vänersborg  Benny Augustsson (S) Bo Carlsson (C) 
  Gunnar Lidell (M) Marie-Louise Bäckman (KD) 
Åmål  Michael Karlsson (S) Michael Karlsson (M)  

Övriga förtroendeuppdrag 
FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT 
Ordförande:   Martin Carling (C), Dals-Ed 
1:e vice ordförande:  Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
2:e vice ordförande: Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla 
Ledamöter:  Liselott Fröjd (M), Tanum 
  Benny Augustsson (S), Vänersborg 
Ersättare:  Stig Bertilsson (M), Bengtsfors 
  Kent Hansson (S), Strömstad 

REVISORER 
Sammankallande: Thomas Boström, Vänersborg 
Övriga revisorer: Claes Hedlund, Munkedal 
  Anita Älgemon, Tanum 
  Ann-Britt Dahl, Färgelanda 
  Lennart Hansson, Åmål 
  Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc 

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING 
Ordförande:  Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ledamöter:  Louise Thunström (S), Tanum 
  Peter Eriksson (M), Trollhättan 
  Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla 
  Lars Larsson (C), Orust 
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REPRESENTANTER I BHU 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

FÖRENINGSSTÄMMA VÄSTKOM 
Ordinarie: Monica Hansson (S), Trollhättan 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

BOLAGSSTÄMMA MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Jan Hognert (M), Munkedal 
Ersättare: Louise Thunström (S), Tanum 

STYRELSEN FÖR MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg 

BOLAGSSTÄMMA GRYNING VÅRD 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

REVISION GRYNING VÅRD 
Johan Nilsson (S), Munkedal 

STYRELSEN FÖR INNOVATUM 
Ronald Rombrandt (LP), Lysekil 

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL 
Lena Hult (S), Trollhättan 
Morgan E Andersson (C), Mellerud 
Catharina Bråkenhielm (S), Orust 
Michael Sternemar (L), Sotenäs 
Henrik Harlitz (M), Vänersborg 
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla 

LAXFONDEN 
Michael Karlsson (S), Åmål 

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST 
Margret Jonsson (S), Trollhättan 
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Förbundsdirektionens möten 2020 
Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits 
helt eller delvis digitalt från följande orter: 

FEBRUARI, VÄNERSBORG 
• Beslut avrapportering internkontrollplan 2019 
• Beslut förslag internkontrollplan 2020 
• Beslut arvodesreglemente 2020 
• Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande 
• Beslut Kommunakademin Väst 

APRIL, UDDEVALLA 
• Beslut årsredovisning 2019 
• Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner 
• Beslut fastställande av projektpolicy 
• Beslut komplettering av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för 

Fyrbodals kommuner” 
• Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser 
• Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

MAJ, SOTENÄS 
• Beslut äskande från revisionen 
• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1 
• Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat 

arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende. 

• Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-
kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

• Information revisionsrapport 2019 
• Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023 
• Beslut aktuella projektansökningar 
• Delregionalt kollektivtrafikråd 

JUNI, UDDEVALLA 
• Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy  
• Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan  
• Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Budget delregionala tillväxtmedel 2021  
• Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel  
• Beslut svar på revisionens granskning  
• Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens 

Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik 
avseende bränsleupphandling  

• Beslut val av ersättare Mediapoolen AB  

SEPTEMBER, STRÖMSTAD 
• Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30  
• Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021  
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• Beslut mötesdatum 2021  
• Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi  
• Beslut remissvar Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra 

Götaland”  
• Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik  
• Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen, 

Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025  
• Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla – 

Herrljunga  
• Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser 

Högskolan Väst  
• Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019 

OKTOBER, UDDEVALLA 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och 

omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala 
utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)  

• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3  
• Beslut handlingsplan Suicidprevention  
• Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal  
• Åtgärdsvalsstudie väg 161  
• Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud  
• Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30  
• Delregionalt kollektivtrafikråd  

DECEMBER, DIGITALT 
• Uppdatering policydokument  
• Förslag innehåll årshjul 2021  
• Överenskommelse barn- och ungas hälsa   
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022  
• Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg 

och Uddevallas kommun 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under 2020 
På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i 
uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes 
under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan 
hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året. 

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte 
kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket 
för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet 
beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare 
två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en 
projektekonom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade 
projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021. 

Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader. 
Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter, 
ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om 
på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av 
sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning. 

Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av 
minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade 
underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på 
uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter. 

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av 
Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om 
framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren. 
Remissvaren redovisas under början av 2021.  

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts 
för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och 
nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av 
teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som 
riktar sig till barn och unga.  

Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24. 

Ekonomi och personal 
Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter 
inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen 
till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).   

Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i 
huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska 
redovisningen.  
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Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster. 
Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad 
verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28) 
personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4) 
personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning 
är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.   

År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet 
personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska 
redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. 
Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i 
medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder 
mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa 
ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.  

FINANSIELLA MÅL 
Kommunalförbundets finansiella mål är:  

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid. 
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna. 
• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 

åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 

som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.   

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 
procentenhet.   

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), 
jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och 
projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i 
resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats 
under året.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). 
Därmed nås målet om god likviditet. 

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen 
uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en 
uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).  

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om 
41 tkr (16 tkr).   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten 
som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har 
förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021 
kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning. 

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. 

BALANSKRAVSUTREDNING 
Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 555   
Samtliga realisationsvinster   0  
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet   0  
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet   0  
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 555   
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0  
Balanskravsresultat  = 555  
 

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT 
Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad 
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning. 

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION 

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam 
administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt 
samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi 
samt projekt- och löneadministration.  

DEN INTERNA KONTROLLEN 
Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31) 
granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.   
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Tillväxtmedel 
Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull 
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett 
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den 
gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den 
riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten, 
företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har 
tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det 
gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden: 
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En 
region som syns och engagerar”.   

Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp 
av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595 
149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett 
regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala 
utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse 
med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya 
modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och 
förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen 
den 29 oktober. 

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma 
arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar 
som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade 
och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har 
koppling till respektive kommun. 

Antagning Fyrbodal 
Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14 
kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs 
sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet. 

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av 
skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i 
skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i 
antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med 
mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina 
antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något 
färre byten under reservantagningen. 

Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en 
gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att 
ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har 
tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna. 
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Samhällsorientering för nyanlända 
Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre 
deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året 
kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år 
ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i 
kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till 
personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta 
fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena. 

Kommunikation 
Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och 
tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra 
offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med 
nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över 
30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter. 

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början 
av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal. 

NÄTVERK 
Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med 
anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala 
samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och 
Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021. 

Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att 
kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030 
respektive Strategisk kompetensförsörjning. 

SOCIALA MEDIA 
Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är 
Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000 
följare. 

RÖRLIG BILD 
Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets 
filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och 
animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpa av reklambyrå. 
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning (tkr) 

 BUDGET BAS 
 

2020-01-01 – 
2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2020 

Verksamhetens intäkter 9 655 41 666 42 645 31 985 

Verksamhetens kostnader -9 415 -41 084 -42 122 -31 643 

Avskrivningar -70 -66 -69 4 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-9 485 -41 150 -42 191 -31 639 

Skatteintäkter 0 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 

Konsultkostnader     

VERKSAMHETENS RESULTAT 170 516 454 346 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41  16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

170 555 465 385 

EXTRAORDINÄRA POSTER: 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 170 555 465 385 
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Balansräkning (tkr) 
 

2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 58 124 

Inventarier                                                                  (Not 3) 58 124 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 767 2 767 

Aktier & andelar                                                        (Not 4) 2 767 2 767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 6 039 8 852 

Momsfordringar  408 229 

Övriga kortfristiga fordringar 0 33 

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                      (Not 8)  464  651 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 (Not 9) 70 3 157 

Upplupna intäkter projektverksamhet             (Not 10) 3 364 8 814 

SUMMA: 10 345 21 736 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                     (Not 11) 36 687 29 636 

SUMMA TILLGÅNGAR: 49 857 54 263 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -3 613 -3 147 

Periodens resultat -555 -466 

SUMMA: -4 168 -3 613 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -3 832 -3 046 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 445 -1 003 

Regionala tillväxtmedel                                        (Not 4) -26 956 -33 085 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        (Not 5) -403 -828 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet         (Not 6) -7 724 -4 487 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                                (Not 7) -5 329 -8 201 

SUMMA: -45 689 -50 650 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -49 857 -54 263 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys (kr) 
 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

2019-01-01 -
2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 555 693 466 151 

   

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET 

  

Avskrivningar inventarier 66 085 69 104 

SUMMA: 621 778 535 255 

   

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL   

Förändring av fordringar 11 390 091 -317 387 

Förändring av kortfristiga skulder -4 961 352 4 464 427 

SUMMA: 7 050 516 4 147 041 

   

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 050 516 4 682 296 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av inventarier 0 0 

Försäljning av inventarier 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN: 0 0 

   

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 050 516 4 682 296 

   

Likvida medel vid årets början 29 636 365 24 954 069 

Likvida medel vid årets slut 36 686 881 29 636 365 

   

SOLIDITET                                                                 (Not 12) 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital/Tillgångar 8% 7% 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
ALLMÄNT 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan. 

INTÄKTER 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart 
belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas 
nyttjandeperiod enligt följande: 

Inventarier:    10 år 

Beloppsgräns:  20 000 kronor 

Datorer:    Direktavskrivning från 2013 

FORDRINGAR 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med 
en ursprunglig löptid på högst tre månader. 

PENSIONSPREMIER 
Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005. 
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Noter 
NOT 1: PERSONAL 
 

Medelantalet anställda 2020-12-31 2019-12-31 
Män i basverksamheten 1,15 0,95 
Kvinnor i basverksamheten 6,40 6,65 
Män i övrig verksamhet 3,00 3,00 
Kvinnor i övrig verksamhet 14,00 16,80 
Män i projektverksamhet 4,30 4,05 
Kvinnor i projektverksamhet 9,15 8,80 
Summa: 38,00 40,25 

 

Tillsvidareanställda basverksamheten 7,55 7,10 
Tillsvidareanställda övrig verksamhet 11,90 14,90 
Tillsvidareanställda projektverksamhet 6,55 5,75 
Visstidsanställda 12,00 12,50 

 

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster. 

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och 
tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats. 

Upplysning om sjukfrånvaro 2020-12-31 2019-12-31 
Sjukfrånvaro för män 3,00% 0,55% 
Sjukfrånvaro för kvinnor 3,94% 2,87% 
Sjukfrånvaro för anställda 3,69% 2,28% 
Yngre än 30 år 2,55% 1,04% 
Mellan 30–49 år 5,33% 0,71% 
Äldre än 49 år 2,54% 3,33% 

 

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 
 

2020-12-31 2019-12-31 
Total sjukfrånvaro 3,69% 2,28% 
Långtidssjukfrånvaro 63,50% 58,53% 

 

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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NOT 2: INVENTARIER 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472 

INKÖP 0 0 

Försäljning inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE 1 881 472 1 881 472 

   

Ingående avskrivningar -1 757 268 -1 688 164 

Årets avskrivningar -66 085 -69 104 

Återförd avskrivning försålda inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -1 823 353 -1 757 268 

   

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 58 119 124 204 

   
 

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

 
Antal Andel Bokfört värde EK-andel 

2019 

GRYNING VÅRD AB 17 000 17,0% 17 000 19 221 554 

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB 250 16,7% 250 000 1 183 968 

INNOVATUM AB 13 1,3 2 500 000 217 203 

SUMMA:   2 767 000 20 622 726 
 

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV) 
Fyrbodals kommunalförbund rekvirerar årligen medel från Västra Götalandsregionen för 
genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen. Dessa medel rekvireras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom 
det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas 
motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott. 

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET 
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, 
löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes. 

Summa: -403 tkr (-828 tkr) 

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT 
FINANSIERAD VERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid 
verksamhetsstart. Föregående år inom parentes. 

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr) 



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

18 
 

NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
PROJEKTVERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som 
erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes. 

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr) 

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET 
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år 
inom parentes. 

Summa: 464 tkr (658 tkr) 

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET 
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i 
efterhand mot redovisade kostnader. 

Summa: 70 tkr (3 157 tkr) 

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET 
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag. 

Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr) 

NOT 11: LIKVIDA MEDEL 
Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel 
från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt 
förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget. 

NOT 12: SOLIDITETSTAL 
Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 
procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner 
angelägna. 
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2020-01-01 – 

2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2020 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 9 555 9 587 9 274 32 

Ersättning för uppdrag 0 0 1 0 

Övriga intäkter 100 102 74 2 

SUMMA: 9 655 9 689 9 349 34 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -100 -101 -112 -1 

Administration, fasta kostnader -920 -694 -804 226 

Administration, rörliga kostnader -1165 -703 -1 048 462 

Personalkostnader                 (Not 1) -6530 -7 228 -6 400 -698 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -180 -105 -119 75 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -370 -436 -355 -66 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -150 -21 -83 129 

SUMMA: -9415 -9 288 -8 921 127 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 240 401 428 161 

Avskrivningar inventarier -70 -66 -69 4 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 170 335 359 165 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41 16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

SUMMA: 0 39 11 39 

     

ÅRETS RESULTAT 170 374 370 204 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med 
projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av 
verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i 
förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del 
av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del. 
Sjuklöneersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.  
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En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det 
är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19. 
Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har 
skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har 
präglat förbundets basresultat. 
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Driftsredovisning projektverksamhet (tkr) 
 UTFALL 

 
2020-01-02 – 

2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 963 12 481 

EU-bidrag 5 968 5 185 

Ersättning för uppdrag 156 1 150 

Övriga intäkter 14  341 

SUMMA: 15 101 19 157 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 741 -4 589 

Administration, fasta kostnader -399 -493 

Administration, rörliga kostnader -558 -1 451 

Personalkostnader                                                (Not 1) -8 533 -10 363 

Bilersättning & traktamente -59 -137 

Konferensarrangemang -136 -1 393 

SUMMA: -14 426 -18 426 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 675 731 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 675 731 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT 675 731 
 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En 
skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver 
SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr. 
Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet. 
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FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31 

Pågående projekt 

• Miljösamverkan 
• VGR/GITS 
• Integritet i förskolan 
• Hedersvåld 
• Tjänsteköp systematisk uppföljning 
• God & nära vård 2020 
• F&U Utbildning förstudie 
• Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019 
• Kultursamverkan Fyrbodal 
• Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal 
• Attraktiva kommuner 2020–2021 
• Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal 
• Strukturbild Fyrbodal 
• Grön tillväxt skog 
• Genomförandeplan VG2020 
• Rural mobilitet 
• Fossilfri gränsregion 2030 
• Trämanufaktur 
• Uppdrag Almi-företagscoaching 
• Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling 
• Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp) 
• Hållbar besöksnäring i Väst 
• Bioeconomy Region in Scandinavia 
• Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal 
• Gemensam portal Samhällsorientering 
• Vi-projektet 
• Fullföljda studier 
• Fiskekommunerna, del 2 
• Projektekonom P-003 

Avslutade projekt 

• En skola för alla 
• Våldsprojektet 
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Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 13 293 9 376 

EU-bidrag 0 0 

Ersättning för uppdrag 3 495 4 753 

Övriga intäkter 88 10 

SUMMA: 16 876 14 139 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -2 204 -1 720 

Administration, fasta kostnader -1 173 -650 

Administration, rörliga kostnader -1 474 -949 

Personalkostnader                                                (Not 1) -11 901 -10 949 

Bilersättning & traktamente -49 -119 

Konferensarrangemang -569 -388 

SUMMA: -17 370 -14 775 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -494 -636 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -494 -636 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT -494 -636 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade 
beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på 
-537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader 
samt uteblivna intäkter. 
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FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31 

Aktuella verksamheter 

• Hälsokällan 
• Forskning och utveckling (FoU) 
• EBP – Äldre H-029, H-042, H-057 
• F&U Utbildningar 
• SKL – Prio 
• Nätverksledare IFO 
• BBIC 
• Socialstrateg 
• IT-samverkan 
• Kulturverksamhet 
• Affärsdriven miljöutveckling 
• Position Väst 
• Teknikcollege Fyrbodal 
• Vård- och omsorgscollege 
• Avtal vuxenutbildning 
• Antagningskansliet 
• Samhällsorientering 
• Praktiksamordning Fyrbodal 

Avslutade verksamheter 

• Kurser och konferenser 

 

 

 

  



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

25 
 

Uppföljning av målområden och 
strategier för 2020 
Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv 
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från 
högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade 
om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren 
och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten 
och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala 
näringslivet. 

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och 
visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen 
och handeln i vårt område.   

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp 
mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp 
som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt 
stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra 
företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har 
gått bra eller till och med bättre under pandemin.   

Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling 
genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi 
som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har 
påbörjats under hösten.  

För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal har en film som 
kommunerna kan använda som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under 
2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i 
jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna 
tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.   

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL   
Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en 
omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor 
5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.   

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att 
kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att 
det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har 
också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som 
förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre 
spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.   

POSITION VÄSTSAMVERKAN  
80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande 
kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position 
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Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet 
kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position 
Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.   

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan 
med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.   

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position 
Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes 
helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande 
marknadsinsatser: “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals 
konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.  

50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella 
förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av 
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion 
med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från 
logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde 
samverkan med Turistrådet Västsverige.  

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och 
grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande 
kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i 
kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor 
samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis 
behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.  

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.   

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas 
offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig 
mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på 
engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.   

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att 
erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet 
med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick 
positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.  

STRATEGIER INOM MÅL 1 
1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala 

servicen och kunskapen om företagens villkor. 
2. Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och 

”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation, 
entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och 
samordnad hantering av tillväxtmedel. 

3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell 
konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar 
och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i 
Svenskt Näringslivs ranking och 
insiktsundersökningen. 

Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs 
ranking och stigit i insiktsundersökningen. 

 

2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar 
utvecklingskraft i hela Fyrbodal är framtagen och 
beslutad. 

Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi 
är påbörjad. 
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Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt individers 
tillgång till likvärdig utbildning 
Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet 
som underlättar olika parters strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller 
behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka 
individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika 
nätverk och forum varit viktiga för samverkan. 

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. 
”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och ”Valideringsutredningen” är några av 
dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli 
verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?  

Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin. 
Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer 
till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i 
arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar 
många av de aktivitet som det redogörs för nedan. 

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK 
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 
har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala 
möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det 
gröna och naturbaserade näringslivet.     

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta 
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och 
nationellt. Totalt har förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer. 

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD  
College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- 
och omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i 
Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med 
anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar 
och lokala college i fyra kommuner.  

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året 
har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har 
under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar, 
transport och IT. 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION  
Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till 
kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med 
anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb 
och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under 
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka 
med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala. 
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PROJEKT 
Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för 
framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit 
engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt. 

UTBILDNING 
Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och 
tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan 
Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd 
till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktigt part.  

Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra 
Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.  

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV  
Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och 
arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och 
branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan. 
Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.   

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se 
där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta 
praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.  

Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som 
exempelvis busschaufförer och undersköterskor.      

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.  
För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har 
förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två 
projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och 
gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med 
målgruppen utrikesfödda. 

KOMMUNAKADEMIN VÄST 
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 
januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV 
är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 

I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen 
såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny 
verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att 
utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.  

Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en 
kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men 
kommundoktorander är desto ovanligare.  

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett 
samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som 
syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner 
om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola. 



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

30 
 

De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i 
Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande 
förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen ”Bygglovets svåra frågor” medverkade 
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och 
Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng. 

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, 
kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat 
med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst 
och i relation till små och medelstora företag, SME.  Deltagande organisationer där var 
Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren 
Högskolan Väst och Miljöbron.  

Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad 
högskoleövergång i Fyrbodal”. 

STRATEGIER INOM MÅL 2 
1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer, 

omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.  
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.  
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.  
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.  
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och  

effektivisering. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) En hållbar struktur för samverkan genom 
framtagande av 
uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra 
nätverk/ kluster. 

Fem uppdragsbeskrivningar/samverkans-
avtal har tagits fram. 

 

1 b) Processledning av tio nätverk. Processlett nio nätverk och tre branschråd.   

1 c) En kommunikationsplan framtagen. En kommunikationsstrategi är framtagen och 
beslutad. 

 

1 d) Medverkat i uppstart av två 
utredningar/förstudier/projekt. 

Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem 
förstudier och tio projekt. 

 

1 e) Landsbygdsråd etablerat. Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat 
att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. 
Frågorna måste arbetas in i ordinarie 
befintliga nätverk i Fyrbodal. 

 

1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna Förslag till kriterier har tagits fram.  
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1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom 
teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade. 

Tre branschråd och ett på gång, samt college 
inom teknik samt vård och omsorg etablerade. 

 

2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

En förstudie om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

 

3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan 
skola-arbetsliv genomförd. 

Kartläggning/förstudie framflyttad till våren 
2021 med anledning av Corona-pandemin. 

 

4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, 
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och 
KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i 
Fyrbodal. 

Framtagande och genomförande av projektet 
Fullföljda studier samt uppstart och 
genomförande av Vi-projektet som riktar sig 
till UVAS och KAA-uppdraget. 

 

5 a) Drifta Antagningsorganisationen. Driftar och utvecklar 
antagningsorganisationen där 13 kommuner i 
Fyrbodal ingår. 

 

5 b) Implementering av praktiksamordning genom 
praktikplatsen.se 

Praktikplatsen.se implementerad som 
verksamhet hos förbundet där 13 kommuner 
och fem externa aktörer ingår. 

 

5 c) Utredning genomförd och implementering 
påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering 
(Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional 
kommunal ersättning (ELIN) 

Utredning genomförd. Utbildningscheferna 
beslutat om att i dagsläget inte implementera 
ett gemensamt tekniskt system. 
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Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur 
Under året har två projekt bedrivits inom ramen för fossilfria transporter: ”Fossilfri Gränsregion 
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad”.  

I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur 
möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre 
samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors 
kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.  

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid 
har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och 
grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper.  Nya samarbeten mellan 
kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och 
engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter 
projektets slut. 

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre 
samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få 
likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för 
samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands 
Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet 
som finansierats av Energimyndigheten. 

I ”Fossilfri Gränsregion 2030” byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till 
fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har 
formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad 
varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier 
för medlemskommunerna med teman som ”HVO, RME och etanol”, ”Laddinfrastruktur” och 
”Cykling för besöksnäringen” har genomförs. 

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik, 
Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till 
kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion 
har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom 
elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och 
erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas 
december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.  

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar. 
Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för 
utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga 
transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga 
sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas. 

STRUKTURBILD FYRBODAL 
Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets 
rådslag i Strukturbild Fyrbodal. Projektet hann genomföra en workshop i 
kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av 
pandemin.  

I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta 
workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper 
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diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och 
styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen 
konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som 
splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och 
framtida etableringar.  

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta 
vara på möjligheter och hantera risker.  I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus 
för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas. 

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska 
planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala 
utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som 
tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för 
Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som 
visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala 
funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.  

I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken 
kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits 
vidare in i det regionala arbetet med strukturbild. 

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts 
i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och 
kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger 
frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.  

Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional 
utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv. 

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER 
Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad åtgärdsvalsstudier, 
ÅVS:  

• ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS   
• ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud  
• ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn 
• ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors 

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier - 
Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit 
aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland. 

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT 
Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän 
som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i 
infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala 
kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken 
och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland 
annat: 

• Målbild Tåg 2028, 
• Regionalt Tranportinfrastrukturprogram 
• Samverkansformer för kollektivtrafik 
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Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den 
regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering. 

I ärendet ”Cykelpott” har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under 
perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med 
uppdatering och prioritering av ”bristlistan” inför revidering/komplettering av Regionala planen 
har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och 
aktualisera listan 

Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust 
kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund 
samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över 
Gullmarsfjorden.  

Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:  

• Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för 
upphandling av skolskjuts. 

• Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga  
• Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals 

kommuner. 

STRATEGIER INOM MÅL 3 
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande. 
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet. 
3. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven som 

finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, 
kollektivtrafik, sjöfart och cykel. 

4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns 
upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029. 

5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har 
bäring på kommande planomgång 2022–2033. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan 
drivas med el och biogas ska vara minst 50 
procent. 

Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020) 
jämfört med 31 procent (Q2 2019). 

 

2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till 
god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska 
95 procent av Västra Götalands hushåll och företag 
ha tillgång till robust bredband med en hastighet 
på minst 100 Mbit/s symmetriskt. 

Utfall saknas.   

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
infrastrukturfrågor. 

Utfall saknas.  
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4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
kollektivtrafikfrågor. 

Utfall saknas.  

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Utfall saknas  
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Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl 
fungerande samspel mellan städer och landsbygder 
Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webbinarium i juni som 
fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där 
Vingåker fick berätta om hur de utvecklar ”den smarta Vingåkersbygden”.  Föredragande var 
även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit 
Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i 
EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.  

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring 
landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att 
landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer 
horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort 
bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället 
arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum 
som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land 
har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3. 

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI  
Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och 
Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett 
framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och 
styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder 
och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har 
utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.   

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och 
Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta 
gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i 
seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av 
arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC 
Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.   

Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat 
etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.   

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt ”Tillverka i trä” samarbetar ett 15-tal 
företag kring design, industriell trätillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för 
att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.  

Genom projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material” hos Wargön Innovation, som 
kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för 
materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja 
samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt 
forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan 
implementera.  

MARITIM UTVECKLING 
Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor 
landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som 
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regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har 
gjort omfattande insatser för detta ärende under året.  

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center 
arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som 
finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga 
företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till 
samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021. 

FISKEKOMMUNERNA 
Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och 
är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en 
bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har 
publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när 
situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.   

Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets 
regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till 
Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan 
med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat 
offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt 
verksamhet och utveckling av sidoströmmarna. 

STRATEGIER INOM MÅL 4 
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal. 
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom 

omvärldsbevakning, analyser och samarbeten. 
3. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar. 
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar 

inriktade på innovation, nyinvesteringar samt miljöanpassad och hållbar utveckling. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till 
förverkligandet av strategier i Strukturbild 
Fyrbodal. 

Strategier är ännu inte framtagna.  

2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt 
”landsbygdsråd”. Landsbygdsrådet ska i stället 
lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum. 

  

3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom 
skoglig biobaserad ekonomi. 

Samtliga projekt har fullföljts eller är 
fortfarande pågående. 

 

4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim 
utveckling ska ha etablerats. 

En förstudie är avslutat och ett efterföljande 
projekt förbereds. 
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Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion 
2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades 
fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud. 
Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland 
fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur 
många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark 
och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta 
i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära 
samverkan med Svinesundskommittén.  

En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att 
remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av 
regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade 
att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande 
programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med 
Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och 
Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att 
skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och 
att de kommer att delta.   

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det 
tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln 
upp, varslen haglade och kortidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats 
hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt 
men även närliggande kommuner. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning” utökades med 
”Modul 5” som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet 
har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt 
och finansiellt.  

Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av 
Coronapandemin. ”Kraftledningar” (Innovatum) och ”Hållbar besöksnäring på gränsen” 
(Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på 
direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen 
fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har 
kommit igång igen. 

STRATEGIER INOM MÅL 5 
1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området 

Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva, 
studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i. 

2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg 
Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen 
samt tydliggöra medverkande parters roller. 

Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.  

2) Delta i och utvärdera aktuella program. Genomfört. De nya programmen kommer att 
antas under våren 2021 och gäller för åren 
2021–2027. 
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Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 
Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta 
kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska 
stödpaket.  

Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras 
som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig 
konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala 
avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig 
till Coronapandemin.  

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för 
bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med 
representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.  

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och 
utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har 
som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av 
förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som 
möjligt för att stötta aktörerna. 

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET 
Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir 
en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och 
politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den 
nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020 
har förbundet börjat marknadsföra konferensen.  

En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet 
Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad 
kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021. 

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR 
En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av 
Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av 
utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan 
appliceras på liknande verksamheter.  

Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på 
samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och 
innovationsplattformar i Fyrbodal.  

FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE. 
Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och 
kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga 
till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin. 
Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten 
fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de 
stödpaket och insatser som initierats ska nå fram. 
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STRATEGIER INOM MÅL 6 
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. 
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor. 
3. Främja kulturföretagande. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet 
”Attraktiva kommuner” ska vara nöjda och/eller 
uppleva att de har nytta av innehållet på 
konferensen i sitt arbete. 

Årets konferens flyttades till januari 2021 på 
grund av Corona-pandemin. 

 

2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån 
rekommendationerna i rapporten Kreativa 
Kraftfält Fyrbodal. 

Flera förstudier har genomförts eller 
påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet 
bedrivs av externa parter där Fyrbodals 
kommunalförbund är en medverkande part 
eller bidragsgivare. 

  

3) Minst ett projekt är påbörjat med 
medfinansiering från programmet Kulturella och 
kreativa näringar (KKN) 

Minst ett projekt är påbörjat.  
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Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 
Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på: 

• Forskning och utveckling 
• Nätverk och kompetensutveckling 
• Regional samverkan och stödstruktur, RSS 
• Vårdsamverkan 

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) 
FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens 
ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och 
funktionhinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling. 
Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och 
regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära 
relationer. 

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till 
verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och 
uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och 
doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om 
Barnahusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoU-
cirkel om ”att leda i en pandemi”. 

Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade 
barn, unga och vuxna har påbörjats. 

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en 
kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några 
utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av 
kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna, 
varit ledare för åtta olika kunskaps-och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt, 
familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnahusets 
Insatsmodell. 

Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet, 
socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och 
omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens 
kompetens och titulatur införts i sju kommuner. 

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en 
ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir 
organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer 
individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och 
titulatur numera. En inspirationsdag ”kommunikation och digitalt stöd” genomfördes januari 
2020 med cirka 200 deltagare.  

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion 
och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en 
rapport. 
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Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs 
genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör 
omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också 
avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam 
kunskapssatsning om missbruk och psykisk ohälsa.  

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5 
högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga 
assistenter med Halmstads Högskola. 

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverken ger en 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd. Många som deltar i nätverk är 
ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att möta andra med samma yrkesroll är viktigt 
både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.  

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra 
startar upp.  Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och 
utförare i sociala barnavården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och 
anhörigstöd har avlutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt. 

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala 
möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka 
sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte 
varje vecka. 

VÅRDSAMVERKAN 
Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. 
Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av 
vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt 
information och kommunikation mellan vårdgivare.  

Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och 
rättssäkert sätt.  

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan 
mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och 
ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen 
till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet. 

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga 
samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor 
snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under 
våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är 
negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete. 

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NU-
sjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om 
covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell 
nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också 
omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning. 
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REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS 
Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för 
delregionen Fyrbodal. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst 
och närliggande hälso-och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att 
använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks. 
RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till 
regionala och lokala prioriteringar.  

Kommunalförbundet som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner 
och regioner, SKR och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.  

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena 
missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder, 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av 
information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och 
utmaning i kommunalförbundets arbete. 

EXTERNA UPPDRAG 
• SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds 

kunskapsbehov. 
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention. 
• Styrelseuppdrag i Gryning Vård. 
• Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet. 

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET 
• Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig 

överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa. 
• En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk. 
• Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om ”God och nära Vård”, nytt vård- 

och omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård. 

STRATEGIER INOM MÅL 7 
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet 

mellan kommun, region och stat. 
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av 

statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. 
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar 

kunskapsbaserat och innovativt. 
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så 

sätt erbjuda likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. 
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt 

stöd. 
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi. 

  



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

45 
 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbete. 

86 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till 
information gällande frågor på nationell och 
regional nivå. 

98 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

  

2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
kommunen kan påverka frågorna på regional och 
nationell nivå. 

88 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad är till 
praktisk nytta och stöttning i kommunernas 
kunskapsutveckling. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd för kommunerna att identifiera och utreda 
områden för samverkan inom Fyrbodal. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

100 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i den digitala teknikutvecklingen. 

63 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

 

  



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

46 
 

Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga 
Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en 
verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.  

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas 
hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Det vill säga att alla barn har 
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska 
beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt 
och socialt. Hälsokällans uppdrag är främst kopplat till det psykosociala området, där 
utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål 
som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.  

Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en 
resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis 
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och 
ungdomsmottagningarna.  

I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är; 
våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och 
relationer.  

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in, 
flyttats fram eller ändrats om. 

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 
När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 
för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter 
med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.  

• Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under 
2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021. 
Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund  

• Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor. 

• Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare, 
socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera.  Innehållet i utbildningarna har 
handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i 
föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).  

• Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis 
Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust. 

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom 
kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom 
utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan, 
Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i 
Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra 
och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i 
kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om 
Skolnärvaro.  



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

47 
 

Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre 
kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar. 

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom 
projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen, 
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen. 

UNGA VUXNA 
Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete 
har följande satsningar genomförts: 

• Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en 
skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog. 

• Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals 
kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik 
och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets 
medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan 
kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen, 
vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.  

• Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13 
skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under 
2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i 
Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet 
kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella 
programmen på gymnasiet. 

STRATEGIER INOM MÅL 8 
1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och 

likvärdiga villkor för barn och unga. 
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen. 
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon 
aktivitet med Hälsokällan 

Samtliga kommuner har deltagit.  

1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit 
användbara kunskaper för sitt arbete. 

Genom muntliga och skriftliga utvärderingar 
har deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 

  

2) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Genom uppföljningar och utvärderingar har 
deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 
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_________________________________________________________________ 

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund 

Org nr: 222000-1776 

Direktionen 

Fullmäktige i respektive 

medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet av dess direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd 

resursbrist. 

Vi har uppmärksammat 

• Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under

2020.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är 

förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 



Vi åberopar bifogade rapporter. 

Uddevalla den 26 mars 2021 

 

Thomas Boström Anita Älgemon Ann-Britt Dahl 

Vänersborgs kommun Tanums kommun Färgelanda kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt.  

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre 
än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58 
tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för 
verksamhetsåret 2020.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslu-
tat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade 
strategier och mätetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon 
uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets 
slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.   

  

pwc 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direkt-
ionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.  

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrap-
portens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 

1. 

pwc 
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• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade 
av förbundsdirektionen. 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17. 
Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24. 

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna 
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland an-
nat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder 
för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under 
hösten.  

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi för-
väntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58 
tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade bud-
geten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat 
framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet 
inte balanskravet för perioden.  

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvalt-
ningsberättelse. 

Finansiella rapporter 

Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och 
övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten 
har investeringar inte förekommit under perioden.  

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som 
förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter. 
Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upp-
lupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i 
bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler pro-
jekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel 
däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden pro-
jekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning. 
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Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande 
iakttagelser noterats: 

• För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analy-
tisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna in-
täkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konfe-
renser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter 
jämfört med föregående delårsbokslut.  

• Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kom-
munal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 § 
2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning.  Arbete med 
anpassning till LKRB pågår. 

Noter  

Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller 
redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, 
upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte 
särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindel-
ser. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hus-
hållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om 
sådana mål skall tas av direktionen.  

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksam-
heten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.  

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra 
finansiella mål: 

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader 

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid 
beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. 

- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare. 

- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med. 
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Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga 
mål med därtill tillhörande strategier och mätetal. 

2.2.2. Bedömning 

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering 
av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av 
de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen. 

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till 
delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).  

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kom-
mande år.   
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats en-
ligt lagens krav och god redovis-
ningssed? 

Delvis uppfyllt  

Brister finns gällande 
uppställningsform av 
resultat- och balans-
räkning samt tidpunk-
ten för delårsrappor-
tens fastställande. 

 

Är resultaten i delårsrapporten för-
enliga med de av direktionen fast-
ställda målen för god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer att upp-
nås? 

Ej uppfyllt 

Fastställda mål följs 
inte i upp i förvalt-
ningsberättelsen. 
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2020-08-25 
 
 
 
 
 

Fredrik Carlsson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor 

och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2021-0189 

KS § 102 Budget 2022 - förslag till nämndsramar 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i 
finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får 
kompensation för löne-/ arvodesökning och hyresökning. 

Föreslagna ramar: 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin (MP) deltar inte i beslutet. 

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Protokollsanteckning 
Lars Tysklind (L) och Jörgen Molin (M) begär och beviljas protokollsanteckning: 

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära driftsramar.  

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden 
och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv.: 

Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas protokollsanteckning: 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära driftsramar. Det innebär inte 
att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som presenterats under 
budgetdialogen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2022. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till driftsramar för år 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Budgetberedningens protokoll 2021-08-11 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i 
finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får 
kompensation för löne-/ arvodesökning och hyresökning. 

Föreslagna ramar: 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på återremiss då hon anser att Centerpartiet inte fått 
tillräcklig med underlag. 

Kent Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men enligt den nya 
ekonomiska uppställningen som presenterats idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

(tkr)

Budget 2021 
exkl. kap.- 

kostn.

Uppr. 
arvoden, 

hyror, sänkt 
PO

Om-
disponeringar

Tillfälliga 
satsningar

Prel ram 2022 
exkl kap.-

kostn. 
Kommunstyrelsen -79 527 -87 -1 000 -80 615
Socialnämnden -268 669 356 -5 000 -273 313
Barn- och utbildningsnämnden -370 839 308 -4 000 -374 531
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet-27 990 21 -27 969
Miljö- och byggnämnden -31 025 32 -30 993

0
Summa: -778 051 631 -9 000 -1 000 -787 420

Finansförvaltningen -3 000 -30 449



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
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Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag men enligt den nya ramen som presenterats idag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
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Bilaga 
 
 

Centerpartiet yrkade på återremiss av förslag till preliminära budgetramar i syfte 
att kommunstyrelsen skulle erhålla mer utförliga handlingar som underlag som 
tex redogör för den justering som budgetberedningen gjort vid senaste mötet 
avseende ramar för SN o BUN .Centerpartiet tar inte ställning till den preliminära 
driftbudget som presenterats eller de förslag till prioriteringar som tidigare 
presenterats utan avser att återkomma med budgetförslag. 

Åsa Torstensson



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Budgetberedningen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-11  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2021-0189 

KSbb § 7 Budget 2022 - förslag till nämndsramar 

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i 
finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får 
kompensation för löne-/ arvodesökning och hyresökning. 

Föreslagna ramar: 

 

Protokollsanteckning 
Lars Tysklind (L) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) begär och beviljas 
protokollsanteckning: 

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära driftsramar.  

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden 
och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2022. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till driftsramar för år 2022.  

(tkr)

Budget 2021 
exkl. kap.- 

kostn.

Uppr. 
arvoden, 

hyror, sänkt 
PO

Om-
disponeringar

Tillfälliga 
satsningar

Prel ram 2022 
exkl kap.-

kostn. 
Kommunstyrelsen -79 527 -87 -1 000 -80 615
Socialnämnden -268 669 356 -5 000 -273 313
Barn- och utbildningsnämnden -370 839 308 -4 000 -374 531
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet-27 990 21 -27 969
Miljö- och byggnämnden -31 025 32 -30 993

0
Summa: -778 051 631 -9 000 -1 000 -787 420

Finansförvaltningen -3 000 -30 449
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar med instämmande från Mats Granberg (S) att preliminära 
ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att Barn- och 
Utbildningsnämnden får ett ramtillskott på 4 mnkr. samt att Socialnämnden får 
ett ramtillskott på 5 mnkr. Därutöver reserveras 3 mnkr i finansförvaltningen för 
eventuellt oförutsedda behov under 2022. Nämnderna får kompensation för löne-
/ arvodesökning och hyresökning. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunledningsförvaltningen 2021-08-12 Ärende: KS/2021-0189 
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Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att preliminära ramar för nämnderna bestäms utifrån oförändrad ram och att 
Barn- och Utbildningsnämnden får ett ram tillskott på 4 mnkr. samt 
Socialnämnden får ett ramtillskott på 5 mnkr.. Nämnderna får kompensation för 
löne-/ arvodesökning och hyresökning. Ramen korrigeras också för sänkt 
personalomkostnadspålägg (PO). 

att reservera 3 mnkr. i finansförvaltningen för eventuellt oförutsedda behov 
under 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2022. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till drifts- och investeringsramar för år 2022.  

Budgetberedningens förslag till preliminära driftsramar innebär för nämnderna en 
oförändrad budgetram jämfört med föregående år med undantag av Social- och 
Barn och Utbildningsnämnden som har större volymändringar.  

Nämnderna föreslås även få kompensation för löne-/ arvodesökning och 
hyresökning. Ramen korrigeras också för sänkt personalomkostnadspålägg (PO). 

Ramarna blir efter detta sådan: 

 
 

(tkr)

Budget 2021 
exkl. kap.- 

kostn.

Uppr. 
arvoden, 

hyror, sänkt 
PO

Om-
disponeringar

Tillfälliga 
satsningar

Prel ram 2022 
exkl kap.-

kostn. 
Kommunstyrelsen -79 527 -87 -1 000 -80 615
Socialnämnden -268 669 356 -5 000 -273 313
Barn- och utbildningsnämnden -370 839 308 -4 000 -374 531
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet-27 990 21 -27 969
Miljö- och byggnämnden -31 025 32 -30 993

0
Summa: -778 051 631 -9 000 -1 000 -787 420

Finansförvaltningen -3 000 -30 449
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Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Preliminära driftsramar - Mål och budget 2022 och plan 2023- 2025 
  

Carina Dalenius 
controller 
0526-194 31 
carina.dalenius@stromstad.se 

Carsten Sörlie 
Ekonomichef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Samtliga förvaltningar



Konsekvensbeskrivningar av oförändrad ram, BUN. 
Kostnadsförändringar, summeringar (netto) 

Om nämnden ska bibehålla oförändrade ramar så kommer det få en rad konsekvenser och beslut om 
åtgärder för möta kostnadsökningar. 

Kostnadsökningar, prognos inför 2022 Förändring i mnkr 
Ökning ekologisk mat (politisk beslut) + 0,4 mnkr 
Öka andelen legitimerade lärare, nya lokalkostnader 
(politiska beslut) 

+ 6.81 (prognos, 
exkl musik-lokaler)  

Föreslagna kvalitetshöjande åtgärder och ökade IT 
kostnader, licenser  

+ 3,8 mnkr 

Volymförändringar (elevrelaterade kostnader)  + 2,3 mnkr 
Summa totalt:  = 13,31 mnkr 

 

Nedanför redogörs för de volymökningar som följer som effekt av politiskt antagna mål i KF. 

Vilka merkostnader kan täckas upp inom befintlig budgetram? 

Förutsättningar: 
 Förvaltningen bedömer att om verksamheterna ska bekosta utökningen av fler legitimerade 

lärare samt de kraftigt utökade hyresökningarna kommer det få en direkt påverkan på 
kvaliteten i undervisning i samtliga verksamheter. Det är inte möjligt att 
bekosta volymökningar och möta upp politiska målsättningar samt lagkrav, genom enbart 
omfördelningar i internbudgeten.  

 Genom de senaste årens budgetarbeten och besparingar så är organisation och 
personalresurser redan rejält slimmade och onödiga kostnadsposter är "sanerade".  

 Den största posten som går med underskott är IKE (Interkommunala kostnader) för elever 
som läser i annan kommun.  

 Det pågår en rad åtgärder i våra verksamheter för att ännu bättre använda våra befintliga 
resurser (timplanering, schemaläggning, arbete med sjukfrånvaro etc), se bild 22. 

 

Budget saknas för nå upp till styrtalet, 35 % ekologisk mat 

Måltidsverksamheten har under de senaste åren ökat andelen ekologiska inköp enligt uppsatta 
måltal, genom att omfördela och effektivisera inom verksamheten. Måltalet för 2022 medför 
ytterligare 5 % ökning, vilket förvaltningen inte anser är möjlig att fortsatt bekostas på detta sätt.  

Konsekvenser: 
Under 2022 arbetar verksamheten fortsatt för att öka andelen ekologiska inköp, men 
måluppfyllelsen blir osäker. Vissa besparingsåtgärder planeras, men verksamheten ses det som 
mycket osäkert att  kommunen kan nå upp till målbilden, 35 %  inköp ekologisk mat.  



Förslag till möjliga åtgärder: 
Arbete pågår 2021 med att se över struktur, processer och bemanning/ledningsorganisation på våra 
tillagnings/mottagningskök, för skapa en likvärdig och optimal bemanning, utifrån kända 
faktorer/antal portioner. I nuläget inte möjligt att beräkna effekten av detta innan utredning är 
genomförd fullt ut. 
Ett av de tidigare mottagningsköken kan nu tillaga mer mat i köket än tidigare, vilket beräknas spara 
100 tkr i minskade transporter och kan läggas på + 1 % ekologiska livsmedel. 

 

Vi anställer inte legitimerade lärare i den takt vi planerat för 

Den största posten i barn- och utbildningsnämndens budget är personalkostnader. Personalen är 
huvudredskapet för att ge våra barn och elever den kunskapsbas som lagen föreskriver. Enligt 
skollagen ska behöriga och legitimerade lärare ansvara för undervisningen i skolverksamhet.  

Med undantag från gymnasiet, så har grundskola en låg andel legitimerade lärare (se bild 8, nuläge 
styrtal 2021) vilket medför att nämnd/förvaltning behöver arbeta aktivt och målmedvetet för att öka 
behörigheten. Inom förskolan når vi uppsatta mål, men enbart 38 % av personalen är legitimerade 
förskollärare.  

Konsekvenser: 
Vi följer inte skollagen fullt ut, med behöriga och legitimerade lärare som ansvarar för 
undervisningen.  
Ökad arbetsbörda på redan befintlig personal (inom förskola har man en hög sjukfrånvaro där den 
låga andelen förskolelärare är en bidragande orsak till hög sjukfrånvaro). 
Våra elever når inte sina kunskapsmål.  
Forskning visar att behörig personal borgar för bättre arbetsmiljö (fler delar på arbetsuppgifter) 
samt bättre skolresultat (behörig lärare har kompetens och pedagogisk kunnande för lära ut 
olika färdigheter).  
 
Förslag till möjliga åtgärder: 
Se nästa stycke, större skolenheter som möjliggör flexiblare bemanning av lärare och personal. 
 
 
Medel för förändrad timplan kan inte ersättas 
 
En förväntad förändring av timplan med start hösten 2022, kräver nyanställningar inom moderna 
språk och utökning av tjänster inom hemkunskap, NO och SO på högstadiet, motsvararande 2,55 
tjänster. I praktiken minskas motsvarande timmar på lågstadiet.  
 
Konsekvenser: 
Om inte medel tillförs som kan möta upp förändrade timplanen inom högstadiet behöver vi minska 
personalstyrkan totalt inom skolverksamheten för de lägre åldrarna. Då kommunen ska gå mot heltid 
som norm kommer det att bli svårt att rekrytera kommande lärartjänster på deltid, vilket i sin tur 
medför att verksamheten istället behöver minska personalstyrkan totalt sett. Det kommer att med 
mindre personal bli svårt att få ihop timplan och tjänstefördelning på de skolenheterna som berörs.  
Eftersom eleverna i tidiga åldrar slutar sin skoldag tidigare än högre stadier, är det svårt att flexibelt 
använda berörd lärarpersonal i andra klasser, dessa lärare saknar rätt behörighet för att gå in och ta 



timmarna i de olika ämnen som flyttats till högstadiet.  
 
Förslag till möjliga åtgärder: 
Verksamheten kommer behöva minska personalstyrkan på lågstadiet totalt sett, motsvarande 2,55 
tjänster per helår. 
 
 
Ökade hyreskostnader 
 
De totala hyreskostnaderna för förvaltningens lokaler är höga. I jämförelser med andra kommuners 
hyreskostnader inom skolverksamheter så ligger Strömstad högt. Strömstad har en skolstruktur med 
en hög andel småskaliga skolor med lågt elevantal, på samma sätt som man har en struktur med 
många, mindre kök (25 st). Om nämnden ska bekosta hyresökningarna genom omfördelning i 
befintlig budget skulle nämnden behöva spara närmare 7 mnkr, för det krävs en rad 
strukturförändringar.  
Konsekvenser:  
Ökade hyreskostnader genom många, små och separata lokaler/enheter. Små enheter ökar 
personalkostnader, då fler enheter behöver bemannas. Denna struktur minskar möjligheter till 
samverkan mellan personalresurser.  
 
Förslag till möjliga åtgärder: 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare tagit fram förslag på att börja med att flytta de två 
minsta skolenheterna (Koster, Tjärnö) till större skolenheter som ligger centralt (skolutredningen 
2021). Förslagen avslogs av nämnd våren 2021. 
Om inflyttning till Strömstad ökar de kommande åren (det finns flertalet planer och 
byggnationsstarter som kan möjliggöra detta) kommer det att öka efterfrågan på fler centrala 
förskoleplatser. I detta arbete bör man se över möjligheterna att bygga större enheter för att bättre 
nyttja befintliga resurser och därmed frångå små enheter för såväl skolverksamhet som inom 
kök/måltidsverksamheten. 
 
 
Föreslagen resursförstärkning för gymnasiet uteblir 
 
SKR har gått ut med en varningsflagg då man ser tendenser att eleverna i år 9 inte fått den 
studievägledning som de skulle behöva för att göra rätt val inför gymnasiestudierna pga. Covid-19. 
De varnar för att flera elever kan ha valt fel från början och att det i sin tur kan öka andelen 
avhopp från gymnasieskolan de kommande åren. Här behöver vår verksamhet arbeta främjande och 
förebyggande för att fånga upp de eleverna och stötta dem igenom sin utbildning. Under de 
överlämningar som skett från Strömstiernaskolan går det att skönja ett ökat behov av särskilt stöd. I 
den preliminära prognosen för andelen elever som får en examen i år har 1/3 av eleverna utländsk 
bakgrund.  Gymnasiet i Strömstad har en högre andel elever med utländsk bakgrund (35 %) än riket 
(28 %). Gymnasiet klarar i nuläget inte att möta dessa elever fullt ut. Så förutom det arbete som görs 
i klassrummen behövs det i verksamheten en person med specialistkompetens inom 
svenska/engelska samt en mentor som kan arbeta intensivt med dessa elevgrupper.  På gymnasiet 
har alla elever i år ett hälsosamtal med skolsköterskan. I år går det att utläsa en ökad stress bland 
eleverna som är skolrelaterad. Det finns också en tendens till ökad psykisk ohälsa hos eleverna. Dessa 
tendenser går att koppla till Covid-19 och de effekter som pandemin medfört. I och med den ökade 
psykiska ohälsan behöver eleverna någon som kan arbeta med dem utanför lektionerna med 



praktiska studieplanering, läxläsning etc.  
 
Konsekvenser:  
Risk för att fortsatt hög andel elever inte kommer klara sin examen 2022/2023, då det extra stödet 
som behövs för svenska och engelska specifikt till elevgrupper med utländsk bakgrund inte har 
förstärkts.  
Risk att elever hamnar "mellan stolarna" där skolan inte klarar av att möta bemöta elevernas 
bristande motivation och behov av stödresurser utanför lektionstiden.  
Förslag till möjliga åtgärder: 
Minska programutbudet på gymnasiet, se nästa stycke. 
 
 
För minska kostnaderna i förvaltningen - minska programutbudet på gymnasiet 
 
Förvaltningen har till barn- och utbildningsnämnden den 22 juni tagit fram en rapport och underlag 
kring bärkraftigt gymnasium. Detta är tänkt som delunderlag för framtida beslut kring programutbud.  
 
Konsekvenser:  
En minskning i programutbudet kan få flera effekter, både ekonomiskt för förvaltningen men också 
samhällsekonomiskt. Om eleverna inte går gymnasiet i Strömstad får kommunen ändå bekosta deras 
skolutbildning genom interkommunala ersättningar (IKE) till andra kommuner. Så kostnaderna för att 
hålla programmet måste vägas mot IKE m.m. 
En minskning av utbudet minskar initialt inte kostnaderna så mycket, men på 2-3 års sikt minskar 
antalet lärare och därmed personalkostnaderna med ca 1,5 mnkr.  
Både elever och inflyttade familjer vittnar om att tillgången till ett gymnasium på hemmaplan är 
viktigt och programutbudet kan på sikt påverka inflyttning och ungdomars inställning till Strömstad. 
Att pendla eller bo på annan ort passar inte för alla 16-åringar . 
 
 
Ingen utökning av inköp/driftsbudget, digitala verktyg 
 
Eleverna har god tillgång till digitala devices. Genom leasingavtal så byts de ut var tredje år. 
Majoriteten av personaldatorerna är däremot köpta, vilket medför att det i våra verksamheter finns 
en stor andel datorer som är gamla och slitna (> 4-6 år). En mindre andel byttes ut genom inköp 
under 2020, genom tillfälliga överskott och statsbidrag. Det har hitintills saknats en långsiktig plan för 
utbyte, drift och leasingkostnader. Och det finns i nuläget och har saknats i flera år, en budget för att 
bekosta utbyte av gamla datorer. Av förvaltningens drygt 650 anställda så saknar dessutom 300 
personer inom förskola, fritids, måltid/städ något digitalt verktyg överhuvudtaget (mobil, dator, 
surfplatta).   
 
Konsekvenser: 
Personalen har äldre versioner av system och verktyg än eleverna, vilket ibland medför att 
personalen inte kan visa eleverna från sina egna verktyg. För gamla datorer kan inte uppgraderas till 
nya versioner, vilket gör att elev och lärare inte har lika villkor i undervisningssammanhanget.  
Personalen upplever att de har dåliga och "för gamla" digitala verktyg, vilket kan påverka bilden av 
kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  
Avsaknaden av digitala verktyg inom förskola och fritidsverksamhet minskar möjligheterna till snabb 
återkoppling och information till vårdnadshavare, såväl som mellan chef och personal.  



 
Förslag till möjliga åtgärder: 
Förskoleklasser får inte längre egna surfplattor, utan får dela på ett mindre antal i klassen. 
Förvaltningen kan köpa in billigare surfplattor, istället för datorer, till vissa målgrupper.  
Kostnadsökningen av inköpen kan delas upp på tre till fem år,  vilket skulle medföra en 
kostnadsökning på ca 0,350 mnkr/år. Problem med gamla verktyg och avsaknad av verktyg skulle 
dock kvarstå under ett antal år. 
 
 
Fler, möjliga åtgärder för att ytterligare minska kostnader i förvaltningen 
 
För att möta de extra kostnader som finns i och med underskott av IKE, högre hyror och ökade lönek
ostnader för att anställa fler legitimerade lärare så har förvaltningen sett över samtliga kostnadspost
er och följt upp de analyser som genomfördes 2019 inför budget 2020, 
då förvaltningen genomförde besparingskrav. 
 
Möjliga åtgärder och konsekvenser:  
Upphöra med verksamheter som inte är lagstadgade verksamheter: Kulturskolan, Öppna förskolan.  
Kulturskolan är en populär verksamhet som har ca 450 deltagare bland barn, unga och vuxna. 
Verksamheten är en viktig fritidsverksamhet för många barn och unga, där man umgås och hämtar 
inspiration. 
Öppna förskolan är en viktig del i kommunens integrationsarbete, där möjligheter ges att möta 
många av kommunens invånare och bistå dem med stöd på olika sätt.  
Förändra bemanning och ledningsorganisation måltid/städ, med mål att optimera bemanningen.  
Skapa en ledningsnivå som liknar övriga verksamheter, sett till antal anställda och strukturera om till 
heltidstjänster som kan arbeta med strategiskt utveckling av verksamheten.  
Övergå till köp/sälj verksamhet för måltid/städ. Detta kan bekosta ökad andel ekologiska inköp, 
däremot kvarstår kostnaden för måltider totalt sett, men flyttas över till bland annat 
socialförvaltningen 
Anordna simundervisning i egen regi och minska antalet tillfällen, fokusera på simkunnighet. 
Flytta skolverksamhet från Koster och Tjärnö, till centrala skolenheter enligt förslag i skolutredning. 
 
 
Kostnader – oförändrad ram 
 
För att få en budget i balans 2022 har en rad åtgärder listats i kommande två bilder.  
I båda bilderna utgår vi från äskandet som ställts tidigare och minskar kostnaderna för att komma ner 
till 0 resultat.  
 
Den första bilden utgår från att de totala föreslagna budgetkostnader motsvarande 13,41 mnkr (inkl 
ökade hyror pga ombyggnationer, ökade lönekostnader för fler legitimerade lärare, kvalitetshöjande 
åtgärder och ökad IKE) ska finansieras inom förvaltningens budget. 
 
 
 
 
 
 



Alt 1. Oförändrad ram – åtgärder för 0 resultat 

 
 
Alt 2. Oförändrad ram – åtgärder för 0 resultat exkl. hyresökningar och kostnad för fler 
legitimerade lärare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2022 – Förslag och 
konsekvensbeskrivningar – Socialförvaltningen 
 
Kommunen mäter löpande sitt kostnadsläge jämfört med andra kommuner, och sig själv, genom 
bland annat ett av de mer övergripande nyckeltalen nettokostnadsavvikelse. Inom Stöd och Service 
tillika Individ- och familjeomsorgen har Strömstad historiskt sett haft kostnader som vida understiger 
referenskostnaden, med andra ord lägre kostnader än förväntat. Inom äldreomsorgen har Strömstad, 
till följd av ett målinriktat arbete med att sänka kostnaderna, gått ifrån att ha haft högre kostnader 
än förväntat, till att 2019 ha en kostnadsnivå som ligger något under referenskostnad.  
Budgetförutsättningarna inför 2022 innebar att alla nämnder fick uppdrag att ta fram ett förslag som 
medför en oförändrad ram inför 2022, bortsett ifrån indexuppräkningar. I och med att förvaltningen 
ser kostnadsökningar inom flera verksamhetsgrenar så krävs effektiviseringar inom andra områden 
för att nämnden skall kunna uppnå en oförändrad ram. I bilaga beskrivs vilka kostnadsökningar som 
förvaltningen ser, samt förslag på effektiviseringsåtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar. 
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Budgetförutsättningarna inför 2022 innebar att alla nämnder fick uppdrag att ta fram ett förslag som 
medför en oförändrad ram inför 2022, bortsett ifrån indexuppräkningar. I och med att förvaltningen 
ser kostnadsökningar inom flera verksamhetsgrenar så krävs effektiviseringar inom andra områden 
för att nämnden skall kunna uppnå en oförändrad ram. 
 
I arbetet med att ta fram förslag på effektiviseringar har utgångspunkten varit att se över samtliga 
delar av verksamheterna, såväl verksamhetsstöd som verksamhet nära brukaren. Socialnämndens 
kostnader består till cirka 75% av personalkostnader så även om arbetet även innefattat en översyn 
av övriga kostnader så är majoriteten av effektiviseringsförslagen relaterat till personalkostnader. 
 
Förvaltningen kommer att vidta ett antal åtgärder i syfte att minska kostnaderna för 
verksamhetsstödjande tjänster samt övriga kostnader kopplat till migrationsverksamheterna 
motsvarande 2,8 mnkr till 2022 vilket även kommer ge viss effekt under 2021. Dessa omprioriteringar 
möjliggör för att nyttja 4,0 mnkr ifrån balanskontomedlen för att delvis finansiera underskottet 2021. 
 
Förvaltningen har även analyserat de verksamhetsstödjande funktionerna och risken med att minska 
övrigt verksamhetsstöd ytterligare bedöms ge mer administrativt arbete för medarbetare närmast 
brukarna. 
 
Ytterligare ökar risken för att nämndens uppdrag enligt lag inte fullföljs och/eller att nämndens mål 
om digitalisering för att kunna hantera ökade behov inte uppfylls och nämnden därmed får ökade 
kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhet och händelse Effekt 2022 Helårseffekt 
Kommunövergripande 
FVM - EJ MED I RAM       0,7    0,7 
 
Kostnadsökningar 
Försörjningsstöd       3,2    3,2 
Placeringskostnader Missbruk/VIN      2,0    2,0 
Ökat antal och behov inom Boende LSS      0,6    0,6 
Volymökningar inom Daglig verksamhet (7 LSS och 4 SoL-beslut)    2,5    2,5 
Utökade behov Opalen       0,7    0,7 
Lokaler Boendestödet (Samverket)      0,1    0,1 
Volymökningar Boendestöd       0,4    0,4 
Volymökning kostnad nytt ärende (assistans)     0,4    0,4 
Summa kostnadsökningar       9,9    9,9 
 
Effektiviseringar 
Föreningsbidrag AME    -0,4  -0,4 
Avveckla dagverksamhet (2,86 åa)    -1,7  -1,7 
Minskning Dals-Ed     -0,3  -0,3 
Minska anhörigstödet (0,5 åa)    -0,2  -0,2 
Förändra organisation Koster    -1,7  -1,7 
Förändra organisation Korttiden Udden   -5,4 -5,4 
Konsumentvägledning     -0,1 -0,1 
Summa effektiviseringar     -9,9  -9,9 
 
Ramförändring       0,0    0,0 
 
Minskat verksamhetsstöd och övriga kostnader - Migrationsmedel 
Åtgärd 
Kommunen/förvaltningen har sedan flyktingkrisen även haft en övergripande organisation samt 
resurser för att tillgodose behoven hos klienterna. Då verksamhetens behov har minskat behöver 
också organisation förändras vilket bland annat inneburit en minskning av verksamhetsstödjande 
resurs som integrationssamordnare. 
Vidare kommer omprioriteringar göras avseende administration och övriga kostnader som belastar 
balanskonto för migration och detta förväntas leda till kostnadsminskningar motsvarande 2,8 mnkr 
för 2022. 
 
Konsekvenser 
Behoven av övergripande personalresurser inom integrationsområdet har förändrats och bedöms 
kunna tillgodoses inom ram. Brukarnas behov bedöms tillgodoses och inga tjänster behöver avslutas. 
 
Kostnadseffekt 
Möjliggör att använda migrationsmedel för att minska underskottet 2021. 
 
 
 
 



Föreningsbidrag AME 
Förslag 
Föreningsbidrag är ett bidrag som föreningar kan söka som avser att täcka den mellanskillnad (del 
eller hela) som blir mellan hel lön och den del som finansieras av AF via lönebidrag. Idag handlar det 
om 9 personer fördelat på fyra föreningar. I budget finns 350 tkr avsatt till detta årligen. Förslaget är 
att denna möjlighet att söka bidrag tas bort. 
 
Konsekvenser 
Konsekvensen av att ta bort föreningsbidraget skulle eventuellt bli att dessa föreningar inte har råd 
att ha sina lönebidragsanställda kvar. Väljer man att ha det kvar är det rimligt att gå ut med 
information till Strömstads föreningar att detta bidrag finns att söka. Risken med det är att många 
fler föreningar skulle kunna vara intresserade, och att de budgeterade medlen i så fall inte skulle 
täcka alla behov och sannolikt skulle det då krävas prioritering bland de sökande. 
 
Kostnadseffekt 
350 tkr/år 
 
 
Avveckla dagverksamhet 
Förslag 
Avveckla dagverksamheten för personer med demenssjukdom som är en icke lagstadgad 
verksamhet. 
 
Konsekvenser 
Konsekvenser för personer med demenssjukdom 
Socialtjänstlagens 3 kap. 6 § anger att ”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller 
annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med 
andra.” 
Detta är inte ett skall-krav utan nämnden bör erbjuda denna typ av tjänst. Det är med andra ord 
möjligt att avveckla dagverksamhet. Det kräver en förändring i gynnande beslut för de personer som 
har pågående beslut om dagverksamhet. 
Hemtjänsten i Strömstad erbjuder idag vissa möjligheter till social aktivitet genom framförallt 
promenader. Dessa insatser kan endast ge en begränsad ersättning av det innehåll som en 
dagverksamhet erbjuder då den sociala samvaron med andra personer med liknande behov uteblir. 
En avveckling av dagverksamheten innebär ett minskat utbud av sociala tjänster riktat till personer 
med demenssjukdom. För den enskilde kan det innebära minskad livskvalitet då dagverksamheten är 
en möjlighet att bryta social isolering. 
 
Konsekvenser för anhöriga 
Dagverksamhetens verksamhet utgår från den enskilda brukarens behov och är inte främst tänkt som 
en avlastning för den som bedriver anhörigvård. I praktiken innebär insatsen ofta en avlastning för de 
anhöriga. En stängning av dagverksamheten kan ge anhörig en ökad belastning med risk för ohälsa. 
Kommunen erbjuder annan form av avlastning för anhöriga i form av avlastning i hemmet. 
 
Konsekvenser för personal 
Vid en avveckling av dagverksamheten omfördelas personalen i verksamheten där behov finns. 
Konsekvensen för personalen blir ett byte av arbetsplats och arbetsuppgifter. 



Konsekvenser för verksamheten 
Åtgärden förväntas innebära en ökning avseende anhörigavlastning och växelvård. Det finns en risk 
att en sänkning av utbudet riktat mot gruppen dementa innebär att personer söker boende på SÄBO 
i ett tidigare skede. 
Dagverksamheten bedrivs idag i en större lägenhet på Solbogårdens demenscenter. Denna lokal kan, 
vid en stängning av dagverksamheten, göras om till en lägenhet som skulle medge parboende vilket 
är en insats som det idag råder brist på. 
 
Kostnadseffekt 
1 700 tkr/år. 
 
 
Minskning Dals-Ed 
Förslag 
Att minska budgeten för externa placeringar avseende boende enligt LSS 9:8 för ungdomar som 
studerar på gymnasiesärskola. 
 
Konsekvenser 
Antalet elever som studerar på gymnasiesärskolan har minskat med en person mer än tidigare 
beräknat inför skolåret 2021/2022. Förslaget innebär att budgeten justeras för att motsvara de 
faktiska kostnader som finns i januari 2021. 
Det finns en risk att oförutsedda ansökningar om plats på gymnasiet inför skolåret 2022/2023 
innebär en kostnadshöjning. Det är inte en faktor som kan tas hänsyn till då budgeten bör motsvara 
de faktiska kostnader vi kan prognostisera för. 
De personer som har en personkretstillhörighet enligt LSS och som har behov av boende i anslutning 
till sin gymnasiesärskola har rätt till detta enligt LSS och kommer inte att påverkas vare sig positivt 
eller negativt av förslaget. 
 
Kostnadseffekt 
300 tkr/år 
 
 
Minska anhörigstödet 
Bakgrund 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är 
äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta 
socialtjänstens alla verksamheter. 
Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om 
att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva 
behöver få information eller utbildning av kommunen. I kommunens ansvar ingår att upprätta planer 
för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten 
att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp 
arbetet. 
 
 
 
 



Förslag 
Att minska anhörigstödet med 50 % tjänst och ha information inom kommuncenters funktion, samt 
omformulera uppdraget som anhörigstödet har mot en mer informerande funktion. Arbeta med 
digitala funktioner för anhörigstöd i samverkan med andra förvaltningar. 
 
Konsekvenser  
Bla. brukare och personal 
Ger konsekvens som till exempel att det inte blir aktivitet för anhöriga i grupp, minskad eller ingen 
möjlighet till stödsamtal, kan ge ökat tryck mot SÄBO och ordinärt boende då anhöriga inte får det 
stöd som behövs för att orka vårda anhöriga hemma. 
Tidigare bestod anhörigstödet av 1,5 tjänst varav en tjänst flyttades till Kommuncenter årsskiftet 
2020/2021. 
Förslaget innebär att återstående 0.5% tjänst upphör. 
Konsekvensen för personalen blir ett byte av arbetsplats och arbetsuppgifter. 
 
Kostnadseffekt 
Ca 240 tkr/år 
 
 
Förändra organisation Koster 
Bakgrund 
Inom hemtjänsten har vi i dagsläget fyra brukare med trygghetslarm på Koster, varav tre har enbart 
trygghetslarm. 
En brukare har SOL-insatser personlig omvårdnad, dock inget trygghetslarm då denna brukare bor 
med anhörig. En brukare med städ. En brukare med matdistribution och inköp. 
Sammanlagt har personalen hanterat fem trygghetslarm jan-mars, inget av dessa nattetid. 
Avseende hemsjukvården finns i dagsläget fyra patienter på Koster. 
 
Nuvarande organisation 
Hemtjänst respektive hälso- och sjukvårdsinsatser kan idag utföras på Kosteröarna utifrån samma 
förutsättningar som på fastlandet då en arbetsgrupp tillskapades 2020. I dag motsvarar inte 
arbetsuppgifterna den arbetstid personalen är anställd på p.g.a. få beviljade insatser. Detta innebär 
mycket arbetstid utan insatser. 
 
Trygghetslarm 
Innebär att hemtjänstpersonal besöker vårdtagaren så snart möjligt (enligt Strömstads rutin inom 
max 60 minuter) oavsett tid på dygnet. Insatsen kräver personal beredskap även om inget larm 
utlyses. 
I Strömstad har hemsjukvårdens sjuksköterskor det kommunala ansvaret för trygghetslarm kväll/natt 
(kl. 21.30 – 07.00) på fastlandet. Då det inte finns reguljär båtförbindelse till Koster är Kosteröarna 
undantagna. 
 
Hemtjänst med ”Kosterbemannad” undersköterskegrupp 
En årsarbetande undersköterska per pass med arbetstid. 
När linfärjan mellan Syd- och Nordkoster inte körs på grund av väderförhållanden (storm, is), 
underhåll (ca 2 veckor/år) eller vid reparation krävs bemanning dygnet för beredskap trygghetslarm 
av två undersköterskor, en på varje ö. 
Hemtjänstpersonal utför alltid ensamarbete, förutom sommartid när brukare har insatser som kräver 



dubbelbemanning. Alla nattliga trygghetslarm är ensamarbete oavsett väderlek och obemannad 
linfärja mellan öarna. 
Övervägande delen insatser är ensamarbete. 
Brist på hjälpmedel då det oftast är längre väntan på hjälpmedel i jämförelse med på fastlandet. 
För linfärjan krävs utbildning och speciellt körkort, vilket kan försvåra när vikarie krävs på kort varsel 
på Koster. 
 
Sjuksköterskor 
Planerade insatser innebär personalförstärkning/omfördelning i schema beroende på om de ska 
utföras på en eller båda öarna. En insats på Koster tar ca fyra timmar i anspråk. Sommartid kan besök 
utföras på kortare tid p.g.a. tätare båttrafik, och omvänt med vinterturlista (längre väntetid på 
Koster). 
Akuta insatser av sjuksköterska kan ske under dagtid på vardagar. 
Handlingsplan för palliativ vård kan inte tillämpas fullt ut. 
 
Rehabenhet 
Rehabenhetens arbetstider är dagtid under vardagar. 
Möjlighet att besöka Koster finns under förutsättning att det passar med ordinarie båttrafik. 
 
Förslag 
Förvaltningens omvärldspaning visar att några ö-kommuner i Sverige har större öar där anställd 
personal har sin bostad. Någon kommun löser akuta ärenden i mån av möjlighet med sjöräddning 
eller kustbevakning. 
Socialnämndens mål för hemtjänst är 55 % brukartid, på Koster är det i dagsläget 12 %. 
För Strömstad innebär nuvarande organisering att hemtjänst kan utföras hela dygnet. Beviljade 
hemtjänstinsatser och beredskap (trygghetslarm) innebär höga kostnader per insats då antalet 
insatser är få och korta. 
 
Föreslagen organisation 
Hemtjänst 
Kommer verkställa biståndsbedömda insatser samt trygghetslarm under dagtid. Ingen stationerad 
hemtjänstpersonal på Koster kväll/natt och ingen personal med beredskapstid för trygghetslarm.  
 
Trygghetslarm 
besvaras av larmcentralen men hemtjänstpersonal åker inte ut på larm under kväll/natt utan istället 
kontaktas sjukvården vid behov (112). 
 
Effekter för boende på Koster - Personer kan inte bo kvar på Koster i samma utsträckning som idag 
om/när omsorgsbehovet ökar. Minskad trygghet för den äldre befolkningen och minskade 
möjligheter att komma in till Strömstad, då många inte kan ta sig till båten på egen hand och det inte 
finns tillgång till färdtjänst/sjukresa på Kosteröarna. 
 
Effekter ur arbetsmiljöperspektiv - Fortsatt ensamarbete utförs. 
 
Hemsjukvård (samma nivå som idag) 
Sjuksköterska åker till Koster när möjlighet finns och när bemanning är tillräcklig. Inga akuta insatser 
utlovas. Ingen Samverkande sjukvård och Handlingsplan Palliativ vård kan inte tillämpas fullt ut. 
Effekt för de boende på Koster - Ingen förändrad kvalitetsnivå. 



Enligt Strömstad kommuns ”Handlingsplan Palliativ vård” ska kommuninnevånare tillförsäkras en god 
vård. Vid palliativ vård krävs ofta dubbelbemanning av sjuksköterska och omsorgspersonal, för 
personlig omsorg.  
Patienter i livets slut boende på fastlandet får, till skillnad från patienter på Koster, upprepade, täta 
besök av sjuksköterskor dygnet runt. För att tillförsäkra en god vård och symtomlindring och för att 
ge trygghet till personen och anhöriga och för att lindra lidande genom att trygghetsordinationer ges 
då behovet uppstår utan fördröjning när personens tillstånd så kräver. Dessa så kallade potenta 
läkemedel är en mycket viktig del av denna vård. 
Det går idag att ordna med extravak med insatser av omsorgspersonal på Koster. Men om/när 
personen behöver trygghetsordinationer (med så kallade potenta läkemedel som erbjuds alla och 
med få undantag är nödvändiga för att ge god vård i livets slut) måste dessa administreras av 
sjuksköterskor. Hittills har kommunen vid ett fåtal tillfällen erbjudit palliativa patienter på Koster en 
korttidsplats. 
 
Sommarboende 
Sommartid ökar behovet av insatser från hemtjänst och hälso- och sjukvård på Koster såväl som i 
hela Strömstads kommun. Sommarboende vistas i kommunen alltifrån en vecka till flera månader. 
Hemtjänsten brukar ha ca fem ”sommarärenden” per år med insatser varav flera som behövt 
dubbelbemanning delar av dygnet. Det är enhetschef hemtjänst tar emot beställning av insatser från 
hemkommunen vilka inte kan ifrågasättas, om det inte rör sig om ex. brister i arbetsmiljö. 
De senaste åren har antalet ”utomkommunspatienter” i behov av hälso-och sjukvårdsinsatser på 
Koster varit cirka fem till tio personer per år. I flera fall är behovet av HSL-insatser av sådan art att de 
har kunnat delegeras och utförts av hemtjänstens personal, t ex läkemedelsdistribution. 
Sommarboende som övriga året bor i kommun inom Västra Götalands län kan nekas 
hemsjukvårdsinsatser endast i undantagsfall. Beställning av hemsjukvårdsinsatser från övriga 
kommuner i landet kan avslås om det medför risker för patientsäkerhet, kräver extraordinära 
insatser eller utifrån arbetsmiljölagstiftning. 
Den sommarboendes hemkommun debiteras för utförda insatser/beställd tid i efterhand enligt taxa. 
 
Matdistribution 
Kosterbor som idag har biståndsbeslut på matdistribution, med avgift som gäller för hela kommunen, 
har möjlighet till samma utbud av mat som de brukare som bor på fastlandet. 
 
Konsekvenser  
Bla. brukare och personal 
Konsekvensen för personalen blir ett byte av arbetsplats och arbetsuppgifter. 
 
Kostnadseffekt 
Minskad kostnad mot idag för ca 2 årsarbetare, beredskapsersättning, lokalhyra, bilkostnader 
motsvarande ca 1 700 tkr/år. 
 
 
Förändra organisation Korttiden Udden 
Förslag 
Att omorganisera korttidsverksamheten genom att avveckla Korttidsenheten Udden och istället 
tillskapa ett “trygg hemgångsteam” samt att erbjuda sex flexibla platser på SÄBO inom Strömstads 
kommun. 
 



Beskrivning samt Konsekvenser 
Uddens korttid är huvudsakligen en verksamhet för personer som behöver extra stöd efter 
utskrivning från sjukhus. 
Genom att starta ett trygghemgång team kan man ge det stödet till personen direkt i hemmet. 
Forskning visar att man hämtar sig fortare i det egna hemmet än på institution. Det är inte ovanligt 
att brukaren blir kvar på korttiden längre än behövligt och tillfrisknandet tar då längre tid än det 
borde. Trygghet efter sjukhusvistelse kan uppnås i det egna hemmet genom god planering och god 
omvårdnad. 
Även slutenvården jobbar idag med sina patienter hemifrån. Se exempel Mer vård på patientens 
hemmaplan - Kungälvs sjukhus (vgregion.se) 
Beläggningen på Udden har stadigt gått ner under 2021 och då det är svårt att samordna sig med 
annan liknande verksamhet resulterar detta i att kostnadseffektiviteten sjunker. Att förlägga 
korttidsplatser i närheten av annan verksamhet kan vara ett sätt att uppnå god ekonomisk 
hushållning och god kvalitet för medborgarna i Strömstads kommun. 
För de som av olika orsaker inte kan vara hemma kommer det finnas möjlighet till korttidsvistelse på 
de särskilda boendena Solbogården, Jägaren eller Beateberg. 
 
Direkta konsekvenser för korttidsverksamheten blir en faktisk minskning av fem platser. 
 
Konsekvenserna för medarbetarna innefattar omplacering och annonsering av tjänster för Trygg 
hemgångsteam som är ett tvärprofessionellt team med undersköterskor, sjuksköterska samt 
rehabpersonal. Man arbetar i litet team, ca 6 personer under måndag till fredag. 
 
Kostnadseffekt 
5 447 tkr/år 
 
 
Förändra konsumentvägledning 
Förslag - Konsekvenser 
Det är frivilligt för en kommun att bedriva konsumentrådgivning och sedan 2015 har staten tagit en 
större roll via tjänsten ”Hallå konsument” där konsumenten kan få svar på frågor via telefon, chatt, e-
post, fråge-forum samt söka information själv på tjänstens webbplats. Bortsett från enstaka ärenden 
som kräver personligt stöd eller anses vara av lokal karaktär är det tillräcklig service att på 
kommunens hemsida ha tydliga hänvisningar till ”Hallå konsument”. 
Fram till och med 2015 hade Strömstad en heltidstjänst för konsumentrådgivning samt budget- och 
skuldrådgivning, fördelningen var ca 50 % på vardera område. Från och med 2016-01-01 har 
Strömstads kommun haft ett avtal gällande köp av konsumentrådgivning av Uddevalla kommun. 
Omfattningen har beräknats till att motsvara ca 20-25% och kostnaden är för närvarande 145 000 kr/ 
år. Statistiken visar att den del av arbetsmängden som kommer från Strömstads kommun uppgår till 
ca 50 telefonsamtal och ett fåtal e-mail årligen. 
Då konsumenter kan få likvärdig hjälp via ”Hallå konsument” och tjänsten inte utnyttjas mer än 
statistiken visar bedöms denna förändring få mycket begränsade konsekvenser för 
kommuninvånarna. De som behöver personlig hjälp för att komma i kontakt med “Hallå konsument” 
bedöms kunna få det ex via kommuncenter. 
Samtidigt som förändringen av konsumentvägledning skulle kunna leda till en kostnadsminskning, ser 
verksamheten är behov av att förstärka upp avseende verksamheten för budget- och 
skuldrådgivning. 



Försörjningsstödet har under pandemin fortsatt att öka. Genom att försörjningsstödet sedan januari 
2020 är organiserat tillsammans med AME har arbetsmarknadskonsulenterna kunnat avlasta 
försörjningsstödshandläggarna med en del samordningsarbete och annat i syfte att få ut människor 
snabbare i sysselsättning. 
Den verksamhet, motsvarande 50 % av tjänst, som idag finns på ekonomiskt bistånd som riktar sig till 
budget- och skuldrådgivning har långa väntetider. Det tar idag tolv veckor att få en tid för hjälp med 
skuldsanering och sex veckor att få en tid för budgetsamtal. Detta får konsekvensen att personer som 
väntar på budget- och skuldrådgivning får försörjningsstöd under längre tid. En möjlighet hade varit 
att öka resursen för skuldrådgivaren till 75 % av tjänst och då använda de medel vi idag lägger på att 
köpa in konsumentvägledning från Uddevalla kommun för detta. 
 
Kostnadseffekt 
145 tkr/år



Frågor med anledning av 
budgetunderlag BUN

2021-08-11



Beräkningar/prognoser, osäkra faktorer

• Förvaltningen har försökt utgå från relevanta, realistiska utgångspunkter 
• Rekryteringsunderlag, få sökande med rätt behörighet till utlysta tjänster. Arbete 

pågår för öka attraktiviteten. 
• Resultat av IKE och elevantal (förstahandsval, andrahandsval, byte av program, 

regional samordning)
• Utdelning av statsstöd
• Förändringar av timplan, påverkan på bemanning, schemaläggning, 

kompetensbehov/kompetenskrav





Frågor rörande kostnader/löneskillnader pga öka andel 
legitimerad personal

Löneskillnad motsvarande 3,15 mnkr för tre verksamheters rekryteringar 
av legitimerad personal:
• Förskolan: 0,9 mkr (6 tjänster). Andel legitimerade 2020 39%, 
mål 2022 43%. 

• Grundskola 0,9 mkr (3-6 tjänster). Andel legitimerade 2020 
(69% exkl förskoleklass), mål 2022 82%. 

• Grundsärskola: 1,4 mkr (3 tjänster), skollagens krav.



Budgeterade lönekostnader

Genom 
fördelningsmodellen 
genererar dessa 120 
tjänster en 
lönesumma/medellön, 
motsvarande 35 121 kr per 
tjänst. 



Interkommunala kostnader – prognos av IKE



Interkommunala kostnader – prognos av IKE

• De uppgifter som tas fram innan sommaren har alltid varit prognoser med stor 
osäkerhet. 

• Prognoser bygger på faktiska fördelningen av IKE under de senaste tre åren. 
• Långsiktigt arbete pågår parallellt för öka intresset att läsa på Strömstad 
gymnasium. 

• Attraktiviteten beroende bland annat på på transportmöjligheter, 
programutbud, kulturfrågor. 

• Uppdaterade uppgifter per augusti pekar på en lägre kostnad på IKE för 2022 än 
förväntat, som förväntas ligga på ca 2 mnkr istället för drygt 4 mnkr.



Rättelse: halvårseffekt av kostnader med anledning av 
kostnader pga ändrade timplaner



Rättelse: halvårseffekt av kostnader med anledning av 
kostnader pga ändrade timplaner

• Endast halvårseffekt 2022 för ökade kostnader i och med ändrade timplaner i 
grundskolan, rätt siffra ska vara 0,75 mnkr, inte 1,5 mnkr.

• Lågstadiets minskning av timplan motsvarar 5 % hos varje klasslärare, osäkert 
hur man kan nyttja den så att lågstadiet minskar sina kostnader så att de kan 
flyttas över rakt av till högstadiets timplansökning/kostnadsökningen som 
genereras med nya lärartjänster.  



Budgetdialog inför 2022

11 aug 2021



Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg



Nettokostnadsavvikelse LSS



Nettokostnadsavvikelse IFO



Sammanställning 
verksamhetsförändringar Stöd, omsorg och hemsjukvård 

av hög kvalitet
Förändring 

i mnkr
Kommunövergripande

FVM - EJ MED I RAM 0,7

Kostnadsökningar

Försörjningsstöd och placeringar 5,2

Boende LSS, daglig verksamhet, Opalen 3,8

Boendestöd och assistans 0,9

Summa kostnadsökningar 9,9

Effektiviseringar

Föreningsbidrag -0,4

Dagverksamhet demens och boende särgymnasium -2,0

Förändrad organisation Korttidsverksamhet, 
Hemtjänst Koster och anhörigstöd -7,4

Konsumentvägledning -0,1

Summa effektiviseringar 9,9

Ramförändring 0,0

• Totala kostnadsökningar på knappt 10 mnkr inför 
2022

• Summan av föreslagna effektiviseringar uppgår 
till knappt 10 mnkr

• Förslaget innebär därmed en oförändrad ram 
inför 2022

• I förvaltningens förslag är det medräknat att de 
5,0 mnkr som nämnden avropat från finansen 
för 2021, även följer med in i 2022

• I förvaltningens förslag är det även medräknat ca 
3,0 mnkr för avancerad vård på SÄBO finansierat 
av statsbidrag riktat mot Äldreomsorg



Förändrad organisation korttid- trygghet och hjälp till 
självständighet

Korttiden Udden

X 14

NULÄGE NY ORGANISATION
Solbogården Jägaren Beateberg

+

Trygg hemgångsteam

• Totalt sett minskar 
antalet 
korttidsplatser 
med 6 platser - > 
ersättas av trygg 
hemgångsteam + 
korttidsplatser på 
SÄBO

• Innebär en 
minskning av 5 
SÄBO-platser

Potentiell 
effektivisering ≈
5,4 mnkr



Organisationsförändring Koster
NULÄGE Ca 18% brukartid; Mål 55%<

Personal dag/kväll/natt

NY ORGANISATION

Personal endast på dagtid 
i kombination med digital 
teknik för att tillgodose 
behov

Potentiell effektivisering ≈1,7 mnkr



Förändring dagverksamhet demens
Föreslagen förändring:
I dagsläget hålls 4 grupper i veckan, 
6 h per tillfälle, som berör 9-10 
brukare. Förslaget är att detta 
avvecklas. 

Socialtjänstlagen: 
”Socialnämnden bör 
genom hemtjänst, 
dagverksamheter eller 
annan liknande social 
tjänst underlätta för den 
enskilde att bo hemma och 
att ha kontakt med andra.”

Social samvaro genom:
Fika 
Promenader
Sällskapsspel
Högläsning
Musik
Utflykter
Med mera

Ekonomisk effekt avveckling:
2.86 årsarbetare
En lägenhet lämplig för 
parboende frigörs

Vad blir kvar? 
Socialnämnden har insats i form av social samvaro 
och promenader inom ramen för hemtjänst.
Anhörigavlastning
Växelvård



Utveckling volymer – Daglig verksamhet

28 33 35 35 40 45
36 41 41 41

Antal brukare
Antal insatser

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 202220

25

30

35

40

45

50

28

33
35 35

40

45

36

41 41 41

DAGLIG VERKSAMHET LSS - ANTAL 
BRUKARE & ANTAL INSATSER

Antal brukare Antal insatser

1 4 8 11 15
1 5 11

Antal brukare
Antal insatser

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 20220

2

4

6

8

10

12

14

16

1

4

8

11

15

1

5

11

SYSSELSÄTTNING FN SOL
Antal brukare Antal insatser



Förändring Daglig verksamhet
Verksamhet Deltagare jan-juni ’21 Deltagare aug-dec ’21 Personal jan-juni ’21 Personal aug-dec ’21

Solbackens dagcenter (LSS) 25 32 11.75 14.75

Café Svarte Daniel (LSS) 5 5 3 3

Café Guldtuppen (LSS) 3 3 2 2

Tjärndalen (SoL) 7 varav 4 ej verkställda 11 1 2

Totalt 40 51 17.75 21.75

LSS 33 40 16.75 19.75

SoL 7 varav 4 ej verkställda 11 1 2

•I snitt bemannar verksamheten med 1 personal till 2,3 deltagare, detta är en minskning i personaltäthet.
•Hänsyn har tagits till att 3 deltagare inom LSS har halvdagar, resterande har heldagar
•Prognos är att antal deltagare ökar ytterligare inom både LSS (5) och SoL (4) under 2022
•Totalt är det ca 45 personer på Solbacken vissa dagar. Lokalen är mer än fylld.



Vad orsakar olika bemanning för olika deltagare?

Omvårdnad:
• sköta hygien
• äta
• klä sig 
• förflytta sig 
• kommunicera
• etc...

• Individens behov; 
fysiskt, psykiskt och 
intellektuellt

• Diagnos – Behov
t.ex. Autism, NPF

• Lagrum – LSS el. SoL
• Typ av verksamhet
• Lokalernas begränsning

LSS = goda levnadsvilkor
 och att leva som andra

SoL = skälig levnadsnivå



Sammanställning 
verksamhetsförändringar Stöd, omsorg och hemsjukvård 

av hög kvalitet
Förändring 

i mnkr
Kommunövergripande

FVM - EJ MED I RAM 0,7

Kostnadsökningar

Försörjningsstöd och placeringar 5,2

Boende LSS, daglig verksamhet, Opalen 3,8

Boendestöd och assistans 0,9

Summa kostnadsökningar 9,9

Effektiviseringar

Föreningsbidrag -0,4

Dagverksamhet demens och boende särgymnasium -2,0

Förändrad organisation Korttidsverksamhet, 
Hemtjänst Koster och anhörigstöd -7,4

Konsumentvägledning -0,1

Summa effektiviseringar 9,9

Ramförändring 0,0

• Totala kostnadsökningar på knappt 10 mnkr inför 
2022

• Summan av föreslagna effektiviseringar uppgår 
till knappt 10 mnkr

• Förslaget innebär därmed en oförändrad ram 
inför 2022

• I förvaltningens förslag är det medräknat att de 
5,0 mnkr som nämnden avropat från finansen 
för 2021, även följer med in i 2022

• I förvaltningens förslag är det även medräknat ca 
3,0 mnkr för avancerad vård på SÄBO finansierat 
av statsbidrag riktat mot Äldreomsorg



Utveckling försörjningsstöd inkl. flykting

4,8 6,4 6,4 5,9 8,1 9,1 9,4Försörjningsstöd 
milj.

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 20220
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4,8

6,4 6,4
5,9

8,1
9,1 9,4

FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
MILJ. INKL FLYKTING



Ekonomiskt bistånd kr/invånare

Strömstad



Placeringskostnader Vuxna inkl. VIN/skyddsplaceringar

1,5 2,0 1,6 0,8 2,9 8,4 3,2Placeringskostnader 
Vuxna, milj.

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 20220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5
2,0

1,6
0,8

2,9

8,4

3,2

Placeringskostnader 
Vuxna, milj.



Placeringskostnader Barn och Unga

4,1 5,6 8,2 7,4 6,9 10,5 7,3Placeringskostnader
 barn och unga, milj.

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 20220

2

4

6

8

10

12

4,1

5,6

8,2
7,4

6,9

10,5

7,3

PLACERINGSKOSTNADER
 BARN OCH UNGA, MILJ.



TACK!



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2019-0440 

KS § 108 Svar på - Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med de kommunala bolagen 
ta fram en övergripande strategi för att tillvarata solenergi i de aktuella områden, 
inklusive fastigheter, som kommunkoncernen råder över.  

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster (V) har inkommit med en motion där man föreslår att Strömstads 
Kommun bygger solcellparkeringar med solfångare på lämpliga platser, till 
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar 
kan laddas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 198 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 229 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-02-28. 

Tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-05-25 § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-18 § 142 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för 
framtida solcellsladdning i de aktuella områden som kommunen råder över. Detta 
för att möta framtida behovet av den snabba utvecklingen av miljödrivna fordon. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar att andra att-satsen ändras till: att ge Tekniska nämnden i 
uppdrag att i samverkan med de kommunala bolagen ta fram en övergripande 
strategi för att tillvarata solenergi i de aktuella områden, inklusive fastigheter, 
som kommunkoncernen råder över.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kent Hanssons 
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Hanssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-18  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2019-0440 

KSau § 142 Svar på - Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för 
framtida solcellsladdning i de aktuella områden som kommunen råder över. Detta 
för att möta framtida behovet av den snabba utvecklingen av miljödrivna fordon. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster (V) har inkommit med en motion där man föreslår att Strömstads 
Kommun bygger solcellparkeringar med solfångare på lämpliga platser, till 
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar 
kan laddas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 198 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 229 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-02-28. 

Tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198 
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-05-25 § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 av kommundirektören 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intentioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för 
framtida solcellsladdning i de aktuella områden som kommunen råder över. Detta 
för att möta framtida behovet av den snabba utvecklingen av miljödrivna fordon. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-18  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-08-09 Ärende: KS/2019-0440 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i 
Strömstad från Vänsterpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen utifrån Tekniska nämndens remissvar men att tillvarata 
motionens intensioner genom  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en övergripande strategi för 
framtida solcellsladdning i de aktuella områden som kommunen råder över. Detta 
för att möta framtida behovet av den snabba utvecklingen av miljödrivna fordon. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster (V) har inkommit med en motion där man föreslår att Strömstads 
Kommun bygger solcellparkeringar med solfångare på lämpliga platser, till 
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar 
kan laddas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 198 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 229 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-02-28. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11 § 15 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning. 

Tekniska nämnden har inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motion från Vänsterpartiet – ”Bygg solföljare och 
solcellsparkeringar” i Strömstad 2020-01-31 Conny Hansson Gatuchef 
Motion från Mia Öster (V) 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 59 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 229 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-02-11 § 15 
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 2021-08-09 Ärende: KS/2019-0440 
   

 

   

  

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526- 190 10 
Mats.brocker@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2019-0603 

TN § 64 Motion från Vänsterpartiet - Bygg solföljare 
och solcellsparkeringar i Strömstad 

Tekniska nämndens beslut 
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen som avser ”bygg solfångare 
och solcellsparkering i Strömstad 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utveckla solcellsladdning i framtiden. 

Beslutsmotivering 
Strömstads kommun kan inte sälja eller ge bort solcellsel till allmänheten 
eftersom vi inte är ett elbolag med dess behörigheter. 

Att investera i solcellsladdning för våra kommunala fordon som är 6 till antalet i 
dagsläget är inte heller ekonomiskt försvarbart. 

För att få till en biogasstation i Strömstad, så gjorde Strömstads kommun  en 
avsiktsförklaring till BRC att köra på biogas och därför har vi väldigt få, egna 
elfordon. 

Strömstads kommun upphandlar miljövänlig el. Därmed kör våra eldrivna fordon 
miljövänligt. 

Tilläggas kan, att Strömstads kommun har tecknat avtal med Vattenfall om att 
uppföra en laddstation på Torskholmen med sex stycken laddpunkter. 
Upphandling med ytterligare privata aktörer sker på Skeppsbroplatsen (8 platser) 
och Strömsvattnets grusparkering (16 platser) och hur de producerar sin el är upp 
till varje aktör. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster (V) har inkommit med en motion där man föreslår att Strömstads 
Kommun bygger solcellparkeringar med solfångare på lämpliga platser, till 
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar 
kan laddas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 198 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 229 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-02-28. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11 § 15 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motion från Vänsterpartiet – ”Bygg solföljare och 
solcellsparkeringar” i Strömstad 2020-01-31 Conny Hansson Gatuchef 
Motion från Mia Öster (V) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 59 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 229 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-02-11 § 15 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen som avser ”bygg solfångare 
och solcellsparkering i Strömstad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Tore Lomgård (C) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar att 
återremittera ärendet för kompletterande utredning. I många kommuner drivs 
solcellsparkeringar i enlighet med motionens intention. Det är genomförbart om 
driften t ex sker via kommunalt bolag. Sannolikt kommer det i framtiden att råda 
stor efterfrågan på laddmöjligheter för elfordon. Det är då viktigt att en framsynt 
kommun på ett miljömedvetet sätt följer utvecklingen. Fördelen med solceller, 
som är relativt enkla anläggningar, är att elen också produceras på plats ur redan 
befintlig energi. 

Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar att tekniska nämnden ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att utveckla solcellsladdning i framtiden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition Bengt-Göran Bergstrands tilläggsyrkande 
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet, 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-19  
    
    

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482 
 KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515 

  

KF § 198 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440 

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441 

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482 

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481 

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507 

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Diariet 









 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0429 

KS § 109 Svar på - Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag 
från Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Inom ramen för kommunens omställningsarbete – Kraftsamling Norra Bohuslän -
  har det startats ett BID-projekt (ett huvudsakligen externt finansierat 
utvecklingsprojekt) vars syfte är att stärka området platsutveckling. Ambitionen är 
att arbeta fram ett fortsatt gemensamt samarbete mellan kommunen och det 
samlade näringslivet. En av huvudteserna i detta samarbete är en gemensam 
organisationsstruktur. Kommunens insats i det initiala BID-projektet är cirka 150 
000 kr plus resurser. BID-projektet får utvisa om och hur mycket resurs och 
monetära medel som kommer att behöva i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C) och Bengt 
Bivrin (MP) har inkommit med en motion där de uppger att Strömstad kommuns 
näringsliv befinner sig just nu mitt i akuta och stora utmaningar i och med den 
långvariga COVID-19 epidemin. Strömstads näringsliv och därmed många 
arbetstillfällen är satt under stor press och många kommuninvånare är drabbade 
av arbetslöshet. Ingen kan idag veta vilka effekterna blir för Strömstads kommun 
och kommunens framtida utveckling, kortsiktigt eller på lång sikt.  

De föreslår: 
att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att 
strukturera upp, en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bla 
stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som nu 
påbörjats inom Strömstad & CO, samt  

att det avsätts medel i budget 2021 för att möjliggöra detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Motionen 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-12  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0429 

KSau § 93 Svar på - Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag 
från Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Inom ramen för kommunens omställningsarbete – Kraftsamling Norra Bohuslän -
  har det startats ett BID-projekt (ett huvudsakligen externt finansierat 
utvecklingsprojekt) vars syfte är att stärka området platsutveckling. Ambitionen är 
att arbeta fram ett fortsatt gemensamt samarbete mellan kommunen och det 
samlade näringslivet. En av huvudteserna i detta samarbete är en gemensam 
organisationsstruktur. Kommunens insats i det initiala BID-projektet är cirka 150 
000 kr plus resurser. BID-projektet får utvisa om och hur mycket resurs och 
monetära medel som kommer att behöva i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson © och Bengt 
Bivrin (MP) har inkommit med en motion där de uppger att Strömstad kommuns 
näringsliv befinner sig just nu mitt i akuta och stora utmaningar i och med den 
långvariga COVID-19 epidemin. Strömstads näringsliv och därmed många 
arbetstillfällen är satt under stor press och många kommuninvånare är drabbade 
av arbetslöshet. Ingen kan idag veta vilka effekterna blir för Strömstads kommun 
och kommunens framtida utveckling, kortsiktigt eller på lång sikt.  

De föreslår: 
att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att 
strukturera upp, en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bla 
stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som nu 
påbörjats inom Strömstad & CO, samt  

att det avsätts medel i budget 2021 för att möjliggöra detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 259 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Motionen 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-12  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-04-27 Ärende: KS/2020-0429 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Motion om samverkan med det lokala näringslivet för 
bildandet av gemensam organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och Miljöpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutsmotivering 
Inom ramen för kommunens omställningsarbete – Kraftsamling Norra Bohuslän -  
har det startats ett BID-projekt (ett huvudsakligen externt finansierat 
utvecklingsprojekt) vars syfte är att stärka området platsutveckling. Ambitionen är 
att arbeta fram ett fortsatt gemensamt samarbete mellan kommunen och det 
samlade näringslivet. En av huvudteserna i detta samarbete är en gemensam 
organisationsstruktur. Kommunens insats i det initiala BID-projektet är cirka 
150 000 kr plus resurser. BID-projektet får utvisa om och hur mycket resurs och 
monetära medel som kommer att behöva i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson © och Bengt 
Bivrin (MP) har inkommit med en motion där de uppger att Strömstad kommuns 
näringsliv befinner sig just nu mitt i akuta och stora utmaningar i och med den 
långvariga COVID-19 epidemin. Strömstads näringsliv och därmed många 
arbetstillfällen är satt under stor press och många kommuninvånare är drabbade 
av arbetslöshet. Ingen kan idag veta vilka effekterna blir för Strömstads kommun 
och kommunens framtida utveckling, kortsiktigt eller på lång sikt.  

De föreslår: 
att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att 
strukturera upp, en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bla 
stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som nu 
påbörjats inom Strömstad & CO, samt  

att det avsätts medel i budget 2021 för att möjliggöra detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 



   2 (2) 

 2021-04-27 Ärende: KS/2020-0429 
   

 

   

  

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-21  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0429 

KSau § 259 Motion om samverkan med det lokala 
näringslivet för bildandet av gemensam 
organisation med syfte att stärka 
kommunens attraktivitet och dess företag 
från Moderaterna, Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att ge kommundirektören i uppdrag att bereda motionen senast 2021-01-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C) och Bengt 
Bivrin (MP) har inkommit med en motion om att Strömstad kommun bör 
samverka med det lokala näringslivet för bildandet av gemensam organisation 
med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess företag, som till 
exempel via initiativet Strömstad & CO. De föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att 
strukturera upp, en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bland 
annat stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som 
nu påbörjats inom Strömstad & CO, samt att det avsätts medel i budget 2021 för 
att möjliggöra detta. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 113 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 113 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-24  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0429 

KF § 113 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och 
dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, 
KS/2020-0429 

2. Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat 
gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk 
anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får fäste från Centerpartiet, KS/2020-0442 

3. Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin från Miljöpartiet, 
KS/2020-0480 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



 

 

20200731 

Till  

Strömstad Kommunfullmäktige 

Motion 

 

Strömstad kommun bör samverka med det lokala näringslivet för bildandet av gemensam 
organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess företag, som tex via initiativet 
Strömstad & CO! 

Strömstad kommuns näringsliv befinner sig just nu mitt i akuta och stora utmaningar i och med 
den långvariga COVID-19 epidemin. Strömstads näringsliv och därmed många arbetstillfällen är 
satt under stor press och många kommuninvånare är drabbade av arbetslöshet. Ingen kan idag 
veta vilka effekterna blir för Strömstads kommun och kommunens framtida utveckling, kortsiktigt 
eller på lång sikt. Det handlar idag om många arbetstillfällen främst inom handel och besöksnäring 
men många analytiker verkar överens om att globala utmaningar kommer återkommande att 
utsätta samhällen för påfrestningar av olika slag. Det kan handla om nya virussjukdomar såväl som 
klimatförändringar som påverkar samhällen på annat sätt. Dessutom diskuteras redan nu vilka 
ändrade beteendemönster som kommer utvecklas lokalt såväl som globalt. 

Det är alltid viktigt med tillit och samverkan mellan kommun och dess företagare och i och med det 
nu uppkomna läget för Strömstads kommun kan det vara rätt läge att finna nya samverkansformer 
som för kommunen framåt, stärker dialogen och stöttar det lokala näringslivets möjligheter till 
utveckling. 

Det har under några år, i Strömstad, skett en samverkan mellan kommun och näringsliv i 
gemensamma projekt för att stärka varumärket och attraktiviteten hos platsen Strömstad. Delar 
av näringslivet i Strömstad har utifrån ovanstående erfarenheter funderat vidare och gått samman 
i syfte att söka nya samverkansformer där också tex marknadsföring och företagsutveckling kan 
ingå. Detta sker nu under projektnamnet Strömstad & Co. I denna organisation eller motsvarande, 
anser undertecknande partier, bör Strömstads kommun ingå och vara en aktiv aktör och partner 
för att med övriga intressenter finna de former som passar respektive part. Det är viktigt att en 
eventuell ny organisation med olika aktörer också fungerar på naturligt sätt med kommunal 
förvaltning. 

Därmed måste kommunen i samband med budgetprioriteringar 2021 anslå medel för att kunna 
finnas med som aktiv part i organisationens bildande. 

 

 



 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Strömstad besluta: 

- att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka för att strukturera upp, 
en med näringslivet gemensam organisation med syfte att bla stärka Strömstads attraktivitet och 
företagande, exempelvis enligt det som nu påbörjats inom Strömstad &CO, samt att det avsätts 
medel i budget 2021 för att möjliggöra detta 

 

 

Marie Edvinsson Kristiansen ( M )             Lars Tysklind ( L ) 

 

 

Åsa Torstensson ( C )                                     Bengt Bivrin ( Mp)



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-25  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0519 

KS § 113 Svar på - Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens dokument 
från Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ föreslår ett åtgärdsarbete för att säkerställa att ett 
könsneutralt språk används i kommunens dokument och information. De yrkar 

1. att Strömstads kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens 
dokument. 

2. att det könsneutrala ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där 
könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. 

3. att "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt 
införlivas vid revidering av dokument. 

4. att byta ut ordet “tjänstemän” i kommunens dokument och allmänna språkbruk 
till “tjänstepersoner”. 

Sådan anpassning i linje med motionens andemening pågår sedan tidigare som en 
del av löpande förbättringsarbete. Komplettering av rutiner och checklistor enligt 
motionens mening sker i linje med Språkrådets regler om könsneutralt språk 
(”Myndigheternas skrivregler”). Motionens intention kan därför anses vara 
uppfyllt med pågående åtgärdsarbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 99 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till motionen. 

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets och Marielle Alvdals förslag 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
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Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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 2021-05-19  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 KS/2020-0519 

KSau § 99 Motion om att använda könsneutralt språk i 
kommunens dokument från Feministiskt 
Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ föreslår ett åtgärdsarbete för att säkerställa att ett 
könsneutralt språk används i kommunens dokument och information. De yrkar 

1. att Strömstads kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens 
dokument. 

2. att det könsneutrala ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där 
könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. 

3. att "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt 
införlivas vid revidering av dokument. 

4. att byta ut ordet “tjänstemän” i kommunens dokument och allmänna språkbruk 
till “tjänstepersoner”. 

Sådan anpassning i linje med motionens andemening pågår sedan tidigare som en 
del av löpande förbättringsarbete. Komplettering av rutiner och checklistor enligt 
motionens mening sker i linje med Språkrådets regler om könsneutralt språk 
(”Myndigheternas skrivregler”). Motionens intention kan därför anses vara 
uppfyllt med pågående åtgärdsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-03 Ärende: KS/2020-0519 
KS – Avdelning för kansli och kommunikation   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

- Att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete   

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ föreslår ett åtgärdsarbete för att säkerställa att ett 
könsneutralt språk används i kommunens dokument och information. Sådan 
anpassning i linje med motionens andemening pågår sedan tidigare som en 
del av löpande förbättringsarbete. Komplettering av rutiner och checklistor 
enligt motionens mening sker i linje med Språkrådets regler om könsneutralt 
språk (”Myndigheternas skrivregler”). Motionens intention kan därför anses 
vara uppfyllt med pågående åtgärdsarbete. 

Ärendet 
Fi föreslår att Strömstads kommun i ökad utsträckning ska använda det 
könsneutrala ordet "hen" istället för ”hon” eller ”han”. Antalet dokument som 
innehåller dessa pronomen konstateras av förslagsställaren i dagsläget vara få. Att 
så är fallet är följd av pågående arbete med genomförande av kommunens 
jämlikhetsplan och löpande förbättringsarbete av regler och riktlinjer för 
kommunikation.  
Kvalitetssäkring av befintliga rutiner med målet att bifalla motionens yrkanden om 
att ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där könstillhörigheten 
är okänd eller oväsentlig, kommer i allt väsentligt att ske i samband med 
föreslaget åtgärdsarbete för att säkra transinkluderande ansökningar, blanketter 
och enkäter (Fi motion, ks 20200520). Motion bedöms därför kunna anses 
besvarad. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Positiv inverkan då föreslaget åtgärdsarbete verkar i riktning mot ökad jämlikhet. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Föreslaget åtgärdsarbete kan göras inom befintlig ram. 



   2 (2) 

 2021-05-03 Ärende: KS/2020-0519 
   

 

   

Folkhälsoperspektiv 
Positiv effekt på folkhälsan genom förslagets inkluderande verkan. 

Juridiskt perspektiv 
Inga effekter. 

Miljöperspektiv 
Inga effekter. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20210503 
Motion från Fi daterad 20201009 
 
  

Maria Kvarnbäck 
Kommunikationschef 
0526-19184 
maria.kvarnback@stromstad.se 

 Mats Brocker 
 kommundirektör 
 0526-190 10 
 mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion
Datum: 2020-10-09
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Använd ett könsneutralt språk i
kommunens dokument
Motivering till motionen
Strömstad kommun använder idag ibland han/hon och hans/hennes i dokument där
könstillhörigheten egentligen saknar relevans. Ett exempel på ett sådant dokument är
kommunfullmäktiges arbetsordning. Vi tycker att det är dags att ändra på det och istället införa ett
könsneutralt språk som standard.

Språket kan användas för att exkludera eller inkludera människor. Att enbart använda pronomen
som "han" och "hon" är exkluderande. "Hen", däremot, är könsneutralt och inkluderar även dem
som inte identifierar sig som man eller kvinna. Ytterligare en anledning att använda "hen" är att
förenkla det skrivna ordet, genom att till exempel skriva "hen" istället för "han eller hon",
"vederbörande" och så vidare. "Hen" har blivit allt vanligare i det svenska språket och sedan 2015
finns det med i Svenska Akademiens Ordlista. Vi tycker att Strömstads kommun ska modernisera sitt
språk och bidra till ökad användning av det behändiga och könsneutrala ordet "hen".

Vi ser att detta är något som kommunens tjänstepersoner inofficiellt måste ha beaktat tidigare, då
antalet dokument som innehåller “han eller hon” redan idag är få. Detta utgör således ett minimalt
arbete/förändring i nuvarande rutin.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
1. Att Strömstads kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens dokument.
2. Att det könsneutrala ordet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där

könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig.
3. Att "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt införlivas vid

revidering av dokument.
4. Att byta ut ordet “tjänstemän” i kommunens dokument och allmänna språkbruk till

“tjänstepersoner”.

Undertecknat
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ

Page 1 of 1Motion: Använd ett könsneutralt språk i kommunens dokument - Google Dokument

2020-10-12https://docs.google.com/document/d/167KOQIHI7PrqUUQIZytWWhHxJNVbGws6We8gKrwYCWI/edit
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 KS/2020-0520 

KS § 114 Svar på - Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, blanketter och 
enkäter från Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att Strömstads kommun inför alternativ till “man” eller “kvinna” i de handlingar 
där begäran om att uppge sitt kön förekommer. 

2. att Strömstads kommun inför "annan" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön. 

Frågan är angelägen ur ett jämlikhetsperspektiv och åtgärdsarbete pågår sedan 
tidigare i linje med motionens andemening. Ett mer strukturerat åtgärdsarbete 
med antagande av rutiner och checklistor enligt motionens mening kan leda till 
snabbare måluppfyllelse och göras utifrån Språkrådets regler om könsneutralt 
språk (”Myndigheternas skrivregler”). Arbetet bedöms kunna ske via rutinmässiga 
uppdateringar av styrdokument samt kompletteringar av befintliga checklistor för 
enkäter, e-tjänster och klarspråk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0520 

KSau § 100 Motion om att använda transinkluderade 
ansökningar, blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där de föreslår 

1. att Strömstads kommun inför alternativ till “man” eller “kvinna” i de handlingar 
där begäran om att uppge sitt kön förekommer. 

2. att Strömstads kommun inför "annan" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön. 

Frågan är angelägen ur ett jämlikhetsperspektiv och åtgärdsarbete pågår sedan 
tidigare i linje med motionens andemening. Ett mer strukturerat åtgärdsarbete 
med antagande av rutiner och checklistor enligt motionens mening kan leda till 
snabbare måluppfyllelse och göras utifrån Språkrådets regler om könsneutralt 
språk (”Myndigheternas skrivregler”). Arbetet bedöms kunna ske via rutinmässiga 
uppdateringar av styrdokument samt kompletteringar av befintliga checklistor för 
enkäter, e-tjänster och klarspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Motion från Fi daterad 2020-10-09 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-03 Ärende: KS/2020-0520 
KS – Avdelning för kommunikation och kansli   
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 Kommunstyrelsen 

Motion om att använda transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från Feministiskt Initiativ 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

- Att bifalla motionen genom etablering av rutiner för att säkerställa 
transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ föreslår ett åtgärdsarbete för att säkerställa att språk och 
ordval i kommunens dokument och information ska vara könsneutralt. Frågan 
är angelägen ur ett jämlikhetsperspektiv, åtgärdsarbete pågår visserligen sedan 
tidigare i linje med motionens andemening. Ett mer strukturerat åtgärdsarbete 
med antagande av rutiner och checklistor enligt motionens mening kan leda till 
snabbare måluppfyllelse och göras utifrån Språkrådets regler om könsneutralt 
språk (”Myndigheternas skrivregler”). Arbetet bedöms kunna ske via 
rutinmässiga uppdateringar av styrdokument samt kompletteringar av 
befintliga checklistor för enkäter, e-tjänster och klarspråk. 

Ärendet 
Ett steg mot ett samhälle som är inkluderande för transpersoner är att använda 
ett språk som möjliggör andra val än enbart "man" eller "kvinna". Ett sådant steg 
är att lägga till alternativet "annan'' i kommunens ansökningar, blanketter och 
enkäter. Genom denna reform erkänner kommunen dem som varken identifierar 
sig som män eller kvinnor och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om 
transpersoner, vilket nästan helt saknas i dag. 
Yrkanden i motionen är att Strömstads kommun inför alternativ såsom ”annan” 
jämte “man” eller “kvinna” i de handlingar där begäran om att uppge sitt kön 
förekommer. Detta bör kunna tillgodoses via rutinmässiga uppdateringar av 
styrdokument samt kompletteringar av befintliga checklistor för enkäter, e-
tjänster och klarspråk. Motionen kan därför bifallas. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Arbetet har positiva konsekvenser för allas rätt till jämlikhet oavsett ålder. 



   2 (2) 

 2021-05-03 Ärende: KS/2020-0520 
   

 

   

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Arbetet bedöms kunna genomföras inom budgetram, givet att tillräcklig tidsfrist 
ges. 

Folkhälsoperspektiv 
Arbetet har positiva effekter för folkhälsan genom sitt inkluderande syfte. 

Juridiskt perspektiv 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektiv 
Inga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Motion från Fi daterad 20201009 
  

Maria Kvarnbäck 
Kommunikationschef 
0526-19184 
maria.kvarnback@stromstad.se 

Mats Brocker 
 kommundirektör 
 0526-190 10 
 mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ks-diarie 
Therese Lomgård, utvecklingschef



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motion 

Datum: 2020-10-09 

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad 

Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Använd transinkluderande ansökningar, 

blanketter och enkäter  

Motivering till motionen 

Långt ifrån alla människor identifierar sig som antingen man eller kvinna. Forskning visar att 0,5-2,5 

% av befolkningen är transpersoner. Till begreppet transpersoner räknas till exempel personer som 

identifierar sig med ett annat kön än de tillskrevs vid födseln, personer som inte identifierar sig med 

något kön alls, personer som identifierar sig med olika kön genom livet och andra könsidentiteter.  

Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. Ohälsotalen inom 

gruppen är mycket stora och de bemöts ofta med okunskap. Diskrimineringslagen (ISFS 2008:567) 

klargör i 1 kap 1§ avsikten att skydda personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck'' från 

diskriminering.  

Feministiskt initiativ anser att varje människa har rätt till sin könsidentitet och att ingen ska behöva 

känna sig tvingad att identifiera sig som antingen man eller kvinna. Ett steg mot ett samhälle som är 

mer inkluderande för transpersoner är att använda ett språk som möjliggör andra val än enbart 

"man" eller "kvinna". Ett sådant litet steg är att lägga till alternativet "annan'' i kommunens 

ansökningar, blanketter och enkäter. Genom denna reform erkänner kommunen dem som varken 

identifierar sig som män eller kvinnor och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om 

transpersoner, vilket nästan helt saknas i dag.  

Då vi redan har, eller är på väg att skapa, digitala blanketter i nästan alla lägen så är det mycket 

enkelt att ändra de befintliga formulären. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi : 

1. Att Strömstads kommun inför alternativ till “man” eller “kvinna” i de handlingar där begäran 
om att uppge sitt kön förekommer.  

2. Att Strömstads kommun inför "annan" som alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de 
handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer.  

Undertecknat 

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ Strömstad  



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

KS/2020-0375 

KS § 107 Strategi Agenda 2030 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

att varje förvaltning inarbetar aktiviteter i förvaltningens och verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig 
måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra ett tillägg på sidan 3 i dokumentet, under rubriken Uppdraget och 
processen, tredje stycket efter respektive verksamhetsplaner läggs till: 
som fastställs av respektive nämnd och styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 
I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-
11-21 finns följande mål antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet

 Långsiktigt mål
2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

 Styrtal
Ta fram en handlingsplan för Strömstads kommuns arbete med Agenda
2030

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en strategi för kommunens arbete 
med Agenda 2030.  

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det innebär att alla FN:s 
medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandskommissionens definition av hållbar 
utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.” 

Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet 
med hållbarhetsdimensionerna har FN konstaterat att det krävs mer att göra för 
att uppnå de globala målen i tid. Utmaningarna i agendan är till stor del globala, 
men lösningarna oftast lokala, genomförandet innebär en omfattande 
samhällsomställning. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 
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Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande för beslut och 
styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030.  

Strategin grundar sig på kartläggning av utmaningar och behov. Dessa utmaningar 
och behov har identifierats i utbildningar och workshops som genomförts under 
2020 med tjänstepersoner och politik, kopplat till kommunens långsiktiga mål.  

Prioriterade mål för 2021-2025:  
Mål 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 

Strategin har under våren 2021 varit ute på remiss i samtliga nämnder, 
partigrupper och bolag. Remissvaren har tagits i beaktande och dokumentet har 
uppdaterats utifrån inkomna synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Förslag till Strategi Agenda 2030 2021-2025 
Miljö- och byggnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (MBN 2021-04-22 § 
80) 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (BUN 2021-03-
30 § 27) 
Socialnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (SN 2021-03-25 § 44) 
Tekniska nämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (TN 2021-03-23 § 37) 
Strömstadsbyggens remissvar 
Feministiskt initiativs remissvar 
Centerpartiets remissvar  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

att varje förvaltning inarbetar aktiviteter i förvaltningens och verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig 
måluppfyllelse. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar på ett tillägg 
på sidan 3 i dokumentet, under rubriken Uppdraget och processen, tredje stycket 
efter respektive verksamhetsplaner läggs till: som fastställs av respektive nämnd 
och styrelse. 

Beslutsgång 
Ordförandens ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mats 
Granbergs förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0375 

KSau § 128 Strategi Agenda 2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att anta Strategi Agenda 2030 för Strömstads kommun 

att varje förvaltning inarbetar aktiviteter i förvaltningens och verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig 
måluppfyllelse. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-
11-21 finns följande mål antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet 

 Långsiktigt mål  
2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – 
AGENDA 2030 

 Styrtal  
Ta fram en handlingsplan för Strömstads kommuns arbete med Agenda 
2030 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en strategi för kommunens arbete 
med Agenda 2030.  

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det innebär att alla FN:s 
medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandskommissionens definition av hållbar 
utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.” 

Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet 
med hållbarhetsdimensionerna har FN konstaterat att det krävs mer att göra för 
att uppnå de globala målen i tid. Utmaningarna i agendan är till stor del globala, 
men lösningarna oftast lokala, genomförandet innebär en omfattande 
samhällsomställning. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 

Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande för beslut och 
styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030.  
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Strategin grundar sig på kartläggning av utmaningar och behov. Dessa utmaningar 
och behov har identifierats i utbildningar och workshops som genomförts under 
2020 med tjänstepersoner och politik, kopplat till kommunens långsiktiga mål.  

Prioriterade mål för 2021-2025:  
Mål 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 

Strategin har under våren 2021 varit ute på remiss i samtliga nämnder, 
partigrupper och bolag. Remissvaren har tagits i beaktande och dokumentet har 
uppdaterats utifrån inkomna synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Förslag till Strategi Agenda 2030 2021-2025 
Miljö- och byggnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (MBN 2021-04-22 § 
80) 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (BUN 2021-03-
30 § 27) 
Socialnämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (SN 2021-03-25 § 44) 
Tekniska nämndens remissvar - Strategi Agenda 2030 (TN 2021-03-23 § 37) 
Strömstadsbyggens remissvar 
Feministiskt initiativs remissvar 
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Inledning 

Bakgrund  
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 
klimatförändringarna”  
Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016 
 
I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen för 
hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. 
Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till 2030.  
 
Agendan består av 17 odelbara mål och 169 delmål. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till 
varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Agendan 
understryker att alla ska med. Den lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns och ungas perspektiv, 
och ger nästa generation inflytande över dagens beslut. 
 
Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna 
har FN konstaterat att det krävs mer att göra för att uppnå de globala målen i tid. 
 
I Sverige tillsatte regeringen 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Delegationen 
konstaterar att utmaningarna i agendan till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala, genomförandet 
innebär en omfattande samhällsomställning.  
 
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. 
Sverige har ett gott utgångsläge och goda förutsättningar att nå de globala målen jämfört med många andra 
länder. Enligt SCBs uppföljning av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, så ligger Sverige generellt bra till i 
internationella jämförelser.1 Men det finns också åtskilligt kvar att göra.  

Uppdraget och processen 
I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-11-21 finns följande mål 
antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet 

 

Kommundirektören leder uppdraget att ta fram och förankra en strategi som sedan ska utgöra grunden för 
förvaltningsspecifika handlings- och verksamhetsplaner.  

Det kommunövergripande, strategiska arbetet sker i kommundirektörens ledningsgrupp. Det förväntas att 
förvaltningar och bolag svarar upp mot strategin i sina respektive verksamhetsplaner.  
 
Som stöd för nämnder, förvaltningar och bolag anställs under 2021-2022 en processtödjare vars uppdrag blir 

 
1 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-10-01 
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att i samarbete med förvaltningar och styrgrupp ta fram en långsiktig plan och modell för det långsiktiga 
arbetet med Agenda 2030 i Strömstads kommun.  

Processtödjaren kommer att ha sin anställning på utvecklingsavdelningen och arbeta på uppdrag av 
kommundirektörens ledningsgrupp. Folkhälsostrategen, tillika tf. utvecklingschef, kommer att arbetsleda 
processtödjaren. Tjänsten är finansierad av utvecklingsmedel från folkhälsorådet.  

Under 2020 har samtliga chefer och politiker i Strömstads kommun erbjudits utbildning i Agenda 2030. 
Utbildare var Jonas Frykman, Frykman Kunskap & Analys. Syftet med utbildningen var förutom att öka 
kunskapen om agendan även att identifiera Strömstad kommuns utmaningar och möjligheter för att uppnå 
målen i Agenda 2030. 

De utmaningar och möjligheter som identifierades utgör tillsammans med de förutsättningar som Agenda 
2030- delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan, grunden för strategi Agenda 2030 i 
Strömstads kommun.  

Omvärlden 
Vi står inför stora samhällsutmaningar. Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad. De socioekonomiska klyftorna ökar och till följd av en åldrande befolkning 
saknas arbetskraft inom privat och offentlig sektor. Många invånare känner sig inte delaktiga i samhället, ett 
stort antal barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg, en större andel yngre än 
äldre är inte nöjda med livet samt den psykiska ohälsan ökar i hela befolkningen.  

Sveriges utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 kan sammanfattas i tre övergripande punkter:2   

1. Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte.  
Samma sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende och våldsutsatthet.  
Ojämlikheter mellan grupper ökar på några områden.  

2. Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.  
3. Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för mobbning. 

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt 
förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur 
dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt är av stor betydelse för vår framtid.  
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter som de 
tror kommer att påverka kommuners och regioners uppdrag de närmaste 10 åren3. 

 Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
 Stigande förväntningar på välfärden 
 Hårdare konkurrens om kompetens 
 Ökad polarisering 
 Ökad bostadsbrist 
 Ökat fokus på landsbygden 
 Förändrat medielandskap 
 Minskad tillit 
 Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
 Ökat kommunalt fokus på integration 
 Ökad osäkerhet i världen 
 Fler geopolitiska konflikter 
 Från kunskaps – till nätverkssamhälle  

 
2 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-10-01 
3 Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 (SKR) 
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Agenda 2030 i Strömstads kommun 

Vision 2030 Strömstads kommun 
Vision 2030 visar vägen mot framtiden! Visionen kräver att vi satsar och utvecklar vår kommun. År 2030 ska vi 
ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Vi ska ha en livskraftig 
landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt.  
Två kommunövergripande långsiktiga mål stakar ut kursen. Med avsikt att skapa framdrift i detta 
processarbete har fyra etappmål antagits för 2021-2022, dessa kopplar tydligt an till flera av målen i Agenda 
2030. 
 
Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen ligger till stora delar i linje med tidigare fastställda mål i Strömstads 
kommun. Inom flera områden finns redan i dag initiativ, handlingsplaner och strategier som kan bidra till att 
uppfylla målen i Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Syfte och mål Agenda 2030 i Strömstads kommun 
 Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade i Agenda 2030.  

Etappmål

2021-2022
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 Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling:4 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

 Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden.  
 Strategi Agenda 2030 är vägledande för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till 

sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030. 
 Strategi Agenda 2030 fokuserar på områden som utvecklas genom ett tvärsektoriellt arbete internt 

inom kommunen samt externt med ex. regionala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv.  
 Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt ansvar, där 

tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en förutsättning. 
 Inför 2022 ska samtliga förvaltningar och bolag i sina respektive verksamhetsplaner koppla aktiviteter 

till Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030. 
 Folkhälsorådet har i budget för 2021-2022 avsatt medel för en processledare på 50 % för att stödja 

förvaltningar och bolag i arbetet med Agenda 2030 utifrån Strategin  
 Genomförandet av agendan kan innebära att målkonflikter uppstår. Det är därför viktigt att skapa 

förutsättningar för ett arbete utifrån en helhetssyn där sambanden mellan hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling framgår och där synergieffekter och målkonflikter hanteras. 

 

De tre dimensionerna 
Bilden illustrerar förhållande och beroende mellan 
agendans olika dimensioner där den ekologiska 
dimensionen utgör basen för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.  

Miljödimensionen;  
är det vi har att förhålla oss till  

Sociala dimensionen;  
är det vi vill uppnå  

Ekonomiska dimensionen;  
är verktyget, medlen 

 

 

 

 

Bild från Johan Rockström, Stockholm Resilience Center. 
Illustration: J. Lokrantz/Azote 

  

 
4 Brundtland, G.H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling.  
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Identifierade utmaningar och behov 
Utifrån de utbildningar och workshops som genomförts under 2020, kopplat till kommunens långsiktiga mål, 
har följande utmaningar och behov identifierats. Utmaningar och behov ligger till grund för prioriterade mål 
för Strömstads kommuns arbete med Agenda 2030. Inför 2022 ska samtliga förvaltningar och bolag i sina 
respektive verksamhetsplaner koppla aktiviteter till dessa mål. 
 

Miljö dimensionen Sociala dimensionen Ekonomiska dimensionen 
 UTMANINGAR KOPPLAT TILL 

MÅLEN I AGENDA 2030 
 

 Fossiloberoende 
kommun 

 Hållbar konsumtion och 
produktion 

 Miljömål, agenda 21 

 God utbildningsnivå 
 Arbetsliv och försörjning 
 Delaktighet och 

inflytande 
 Ett stärkt jämställdhets-, 

jämlikhets- och 
rättighetsfokus 

 Breddat näringsliv 
 God ekonomisk 

hushållning 
 

 

BEHOV 
 Främja hållbarhet i 

upphandling  
(ex. ekologisk 
produktion) 

 Hållbar industri 
 Utveckla 

kollektivtrafiken 

 Ökat samarbete med 
högskolor och 
universitet 

 Samarbete mellan 
föreningsliv och skola 

 Skapa arbetstillfällen 
oberoende av 
gränshandel 

 Öka barn och ungas 
delaktighet 

 Ökad dialog med 
invånare och brukare 

 Utveckla och underlätta 
etableringar av fler 
näringar 

 Långsiktighet 
 Väl underbyggda 

underlag till politiken 
 Tydlighet i styrning och 

ledning 
 Systematisk uppföljning 

och analys 
 Utveckla samverkan 

mellan förvaltningar 
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Prioriterade mål för Strömstads kommun 2021-2025 
Nationella målformuleringar Agenda 2030 

MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET  
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA  
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR  
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 
Motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. 

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Göra städer och bebyggelser inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala  strukturen. 

Kommunens klimatlöften 
I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för Strömstads kommun 2021 
Strategi dokumentet kommer årligen att uppdateras med gällande klimatlöften.  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
 Våra nya personbilar är miljöbilar 
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
 Vi producerar egen solel 
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  
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Strategier 
För att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen 

ska följande sju strategier vara vägledande i arbetet för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade av 

Härryda kommun och grundar sig i Agenda 2030 delegationens slutbetänkande samt skrivningar i Agenda 

2030.    

Strategi 1 Helhet och prioritering  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av varandra. Insatser och åtgärder 

inom ett målområde stödjer ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 17 

globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var kommunen har störst rådighet och vad som 

ger störst effekt. Att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn innebär också att hela 

kommunen ska kunna leva och utvecklas hållbart. Arbetet behöver bedrivas på flera olika nivåer; hos 

förvaltningen som arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med andra aktörer. 

Strategi 2 Nytänkande och lärande  

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Det behövs nya sätt att tänka och 

agera för att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 

relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom organisationen är avgörande. Ett 

kontinuerligt reflekterande och lärande är viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och 

lära sig av sina misstag.   

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft  

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred delaktighet i processen samt 

förutsättningar att kunna agera hållbart, för såväl medarbetare som invånare. Att unga är särskilt viktiga 

aktörer som bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. Utgångspunkten ska 

vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för 

en hållbar utveckling men att det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma tillrätta med 

de utmaningar som finns. Förvaltningarna ska skapa förutsättningar att omsätta engagemang till handling.     

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel   

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för fler att gör hållbara val. Både invånare, 

näringsliv, civilsamhälle och kommunens verksamheter är viktiga aktörer. För att skapa inspiration och öka 

motivationen att välja mer hållbart ska goda exempel lyftas, både inom den egna organisationen och i kontakt 

med andra aktörer.   

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad effekt och ökad 

måluppfyllelse. Genom kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring 

utmaningarna, samt delaktighet och motivation till att bidra i arbetet med de globala målen bland kommunens 

verksamheter, invånare, näringsliv och civilsamhälle.   
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Strategi 6 Samverkan och partnerskap  

För att bidra till förflyttning krävs delaktighet från många aktörer. Förvaltningar ska aktivt att söka dialog, 

samverkan och partnerskap med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och myndigheter 

för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. För att nå ökad måluppfyllelse krävs ökad samverkan 

inom och mellan kommunens förvaltningar.  

Strategi 7 Struktur och systematik   

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och en utgångspunkt för all 

verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala målen för hållbar utveckling ska synliggöras och 

integreras i budget, mål och verksamhetsplaner. Uppföljning sker i ordinarie uppföljningsprocesser i 

årsredovisning och verksamhetsberättelser. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer 

chefsansvaret. Processledare för Agenda 2030 stödjer och samordnar arbetet.  För att följa upp arbetet med 

Agenda 2030 används nationellt framtagna indikatorer för hållbarhet. Dessa kombineras med indikatorer som 

är specifika för Strömstads kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur en lokal kontext.    
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Bilaga 1 Strukturella förutsättningar  
För att kunna bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 behövs vissa 
organisatoriska och strukturella förutsättningar. 
 
Agenda 2030 delegationen har utvecklat en figur som 
beskriver åtta komponenter vilka OECD har lyft fram 
som framgångsfaktorer för genomförandet av agendan 
i kommuner och regioner5.  
Det politiska åtagandet 
Det politiska ledarskapet och engagemanget är centralt 
för genomförandet av Agenda 2030.  
 
Integrerande arbetssätt 
Integrerande arbetssätt för hållbar utveckling handlar 
om arbetssätt som bidrar till att kommunen 
systematiskt ska kunna bedöma och överväga 
kopplingar mellan ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Sådana 
arbetssätt är avgörande för att införliva Agenda 2030 i 
styr- och ledningssystem, beslutsprocesser, 
verksamhetsplanering och uppföljning. De förutsätter 
ökat lärande över nämnds- och förvaltningsgränser 
samt bidrar till att ge medarbetare förutsättningar att göra de bedömningar som krävs för att omsätta beslut i 
praktisk handling.  
 
Långsiktighet 
Långsiktighet handlar om att det finns förståelse för att hållbarhetsarbete är ett åtagande som sträcker sig 
över lång tid. Det handlar om att fatta beslut som accepteras över parti- och blockgränser, som har 
förutsättningar att gälla längre än en mandatperiod och som skapar balans mellan kortsiktiga prioriteringar 
och långsiktiga mål.  
 
Global påverkan 
Global påverkan handlar om att det finns förståelse för om och hur den verksamhet som bedrivs påverkar 
omvärlden.  
 
Samordning av styrdokument och organisation  
Samordning av styrdokument och organisation innebär att hållbarhetsarbetet på kommunal nivå samordnas 
på ett sätt som bidrar till att uppfylla Agenda 2030. Då agendan spänner över ett stort antal samhällsområden 
är det viktigt att säkerställa att de mål som lyfts fram i olika styrdokument inte står i konflikt med varandra. 
Det är också viktigt att organiseringen möjliggör för tvärsektoriellt lärande och samarbete.  
 
Samverkan mellan offentliga aktörer 
Samverkan mellan offentliga aktörer innebär att kommuner och regioner, med respekt för varandras 
ansvarsområden, bör samverka med varandra och med statliga myndigheter för att bidra till Agenda 2030.  
 
Intressenters delaktighet 
Partnerskap och samverkan med olika intressenter så som invånare, civilsamhällets organisationer och 

 
5 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling. SIS ftSS 854000:2020 
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näringslivet är både ett mål och medel för att bidra till Agenda 2030. Exempelvis genom att använda befintliga 
lokala forum för föreningar och näringsliv eller genom medborgardialog. Det är extra viktigt att säkerställa att 
invånare och grupper som sällan kommer till tals, på grund av ex. språkhinder, ålder och funktionsnedsättning 
görs delaktiga.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering handlar om att säkerställa att det finns system för uppföljning och utvärderingar 
som tydliggör och synliggör hur kommunen bidrar till Agenda 2030 och uppfyllelsen av de globala 
hållbarhetsmålen. 
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 MBN-2021-160 

MBN § 80 Remiss - Strategi Agenda 2030 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att i yttrande ange att nämnden är införstådd med att Strategi Agenda 30 i 
föreslagen utformning kommer att följas av kommunen och utgår från att de 
oklarheter som framgår av texten i förvaltningens utkast till remisskrivelse därvid 
beaktas. 

Sammanfattning av ärendet 
I strategi Agenda 2030 (Strategin) är det dock svårt att utläsa vad som egentligen 
förväntas av förvaltningar och nämnder. 

• Vad behöver göras för att för att vi ska kunna uppnå de prioriterade mål 
som redovisas? 

• Det framgår inte om det är något som ska förtydligas senare i processen. 

I strategin framgår att det ska anställas en person för att hjälpa förvaltningarna i 
sitt arbete. Och det är naturligtvis bra och viktigt. Men för att miljö- och bygg 
nämndens (förvaltningen) arbete med Agenda 2030 ska ta fart är det också viktigt 
att nämnden vet vilka förutsättningar som gäller. 

Beslutsunderlag 
Strategi Agenda 2030 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att vi som kommun tar fram en egen strategi kopplat till Agenda 2030 
är positivt och nödvändigt för att kommunen som helhet ska kunna 
arbeta med Agenda 2030. Att det är ett viktigt arbete råder det inget 
tvivel om. Men det finns ett antal frågetecken i strategin som bör rätas 
ut innan strategins antas av nämnden. 

2. att återremittera ärendet med nämndens synpunkter 

Beslutet fattas med stöd av utskickat underlag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) med instämmande av Kerstin Karlsson (L), Bengt Bivrin (MP), 
Sven Nilsson (SD), Bjarni Össurarson (KD), Lena Sundberg (S), Peter Sövig (S), 
Morgan Gutke (C), , Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att i yttrande ange att nämnden är 
införstådd med att Strategi Agenda 30 i föreslagen utformning kommer att följas 
av kommunen och utgår från att de oklarheter som framgår av texten i 
förvaltningens utkast till remisskrivelse därvid beaktas. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (47) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-22  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på miljö- och byggförvaltningens förslag och Dag 
Werséns yrkande och finner att miljö- och byggnämnden beslutar i enlighet med 
Dag Werséns yrkande. 

Beslutet skickas till 
ks.diarie@stromstad.se 
terese.lomgard@stromstad.se 
Akten 
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 BUN/2021-0040 

BUN § 27 Yttrande avseende Remiss Strategi Agenda 
2030 Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar rörande Strategi för  
  Agenda 2030 enligt följande och skicka detta till kommunstyrelsen: 

"Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning." 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram förslag till 
strategi för Agenda 2030. Förslaget har gått ut på remiss till berörda nämnder, 
bolag, utskott och partigrupper i Strömstads kommun. Efter avslutad remisstid 
slutförs Strategi Agenda 2030 och behandlas i kommunstyrelsen.  

I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-
11-21 finns följande mål antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet: 

"Kommundirektören leder uppdraget att ta fram och förankra en strategi som 
sedan ska utgöra grunden för förvaltningsspecifika handlings- och 
verksamhetsplaner".  

Under 2020 har samtliga chefer och politiker i Strömstads kommun erbjudits 
utbildning i Agenda 2030. Syftet med utbildningen var förutom att öka kunskapen 
om agendan även att identifiera Strömstad kommuns utmaningar och möjligheter 
för att uppnå målen i Agenda 2030. De utmaningar och möjligheter som 
identifierades utgör, tillsammans med de förutsättningar som Agenda 2030-
delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan, grunden för 
strategi Agenda 2030 i Strömstads kommun. 

Förslag till remissvar från Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
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arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Följebrev Remiss Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun 2021-01-27 
Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun (UTKAST) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar rörande Strategi för  
  Agenda 2030 enligt följande och skicka detta till kommunstyrelsen: 

"Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning." 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Folkhälsostrategen; terese.lomgard@stromstad.se 
Ärendet
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SN § 44  Dnr SN/2021-0037 
SN AU § 43 
 
Remiss Strategi Agenda 2030 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen från folkhälsostrateg Terése Lomgård angående 
förslag till kommunövergripande strategi för Agenda 2030 
 
att anta yttrandet om remiss Strategi Agenda 2030 såsom sitt eget och 
översända det till kommunledningsförvaltningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett 
förslag strategi för Agenda 2030. Förslaget har gått ut på remiss till 
berörda nämnder, bolag, utskott och parti-grupper i Strömstads kommun. 
Efter avslutad remisstid slutförs Strategi Agenda 2030 och behandlas 
därefter i kommunstyrelsen.  
 
Denna strategi ska utgöra grunden för förvaltningsspecifika handlings- och 
verksamhetsplaner. 
 
I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest 
ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit. Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta 
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 
2030.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig dragning från Folkhälsosamordnare Terése Lomgård 
Yttrande signerat kvalitetscontroller Suzanne Kinghed daterat 2021-03-02  
Förslag till Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun KS/2020-0375 
Remiss Strategi Agenda 2030 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet vidare till socialnämnden utan eget förslag till beslut 

http://www.stromstad.se/
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Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen från folkhälsostrateg Terése Lomgård angående 
förslag till kommunövergripande strategi för Agenda 2030 
 
att anta yttrandet om remiss Strategi Agenda 2030 såsom sitt eget och 
översända det till kommunledningsförvaltningen 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
 

  

http://www.stromstad.se/
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 TN/2021-0097 

TN § 37 Remiss - Strategi Agenda 2030 

Tekniska nämndens beslut 
att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att 
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt 

att det i avsnitt, Strategi 1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den 
ekonomiska aspekten ska tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att 
åtgärder kan finansieras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till 
strategi för Agenda 2030. Strategin beskriver hur Strömstads kommun ska bidra 
till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-26 
Följebrev remiss Strategi Agenda 2030 
Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun för remiss 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att 
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt 

att avsnitt, Strategi 1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den 
ekonomiska aspekten ska tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att 
åtgärder kan finansieras. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar en redaktionell ändring av att-satsen till 
följande: 

att i yttrande ange att tekniska nämnden avser att fokusera på de mål som går att 
hänföra till tekniska nämndens verksamhetsområde samt att det i avsnitt, Strategi 
1 Helhet och prioritering tydligare bör framgå att den ekonomiska aspekten ska 
tas i beaktande, att det är viktigt att säkerställa att åtgärder kan finansieras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkandet och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, folkhälsostrateg, terese.lomgard@stromstad.se 
Akten 
 



 

 

 

 

 

 

 

   
Västra Klevgatan 9A, 452 30 Strömstad E-post: info@stromstadsbyggen.se 
Telefon: 0526-494 00 Webb: www.stromstadsbyggen.se 
Org nr: 556078-2798   

Strömstadsbyggen är ett kommunalt bolag som 
arbetar för att platsen Strömstad ska bli ännu 

bättre att bo och leva på. Vi utvecklar Strömstad! 

Datum 2021-03-04
Sida 1 (1)

Remissvar Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun 
 
 
Bolaget har tagit del av det förslag till strategi Agenda 2030 som skickats ut på remiss från 
Kommunledningsförvaltningen, Strömstads kommun. Bolaget ser förslaget till strategi som en grund 
för bolagets framtida strategiarbete och kommer implementera berörda delar i bolagets affärs- och 
verksamhetsplaner.     
Beslut 
AB Strömstadsbyggen styrelse och Vd ställer sig bakom förslaget till strategi och har inga 
invändningar till utskickat förslag Strategi Agenda 2030. 

mailto:info@stromstadsbyggen.se
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Remissvar agenda 2030 - Feministiskt initiativ  
 

Remissvar 
Feministiskt initiativs svar och kommentarer är infogade i den ursprungliga texten med rosa text 
som denna. Detta för att det ska bli lättare att koppla våra kommentarer till rätt område i det 
ursprungliga dokumentet. Tack till de tjänstepersoner som arbetat med, och fortfarande arbetar 
med, detta dokument och denna uppgift.  

 

“Hej! 

Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett förslag strategi för Agenda 
2030. Förslaget går nu ut på remiss till berörda nämnder, bolag, utskott och partigrupper i 
Strömstads kommun. Efter avslutad remisstid slutförs Strategi Agenda 2030 och behandlas därefter i 
kommunstyrelsen. Remisstid 1 februari till 31 mars 2021.” 

Otydlighet i remissförfarandet 

Det är otydligt vad kommunen (Kommunledningsförvaltningen?) vill ha svar på. Ingenstans i något av 
de dokument som skickats ut finns ens ett frågetecken. VI känner inte till hur det fungerar inom 
riksdag och regering, men vid remisser inom sjukvård finns ett standardiserat förfarande som 
används på många platser i världen, för att missförstånd inte ska uppstå. Nedan ges exempel på hur 
en mer lättolkad remiss skulle kunna se ut nästa gång: 

“Hej XXXXXXX! 

Situation: Vi ska ta beslut rörande en strategi för Agenda 2030 i kommunen och önskar er feedback. 

Bakgrund: I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 
globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit. Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta 
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. 
Utmaningarna i agendan är till stor del globala, men lösningarna är oftast lokala och genomförandet 
innebär en omfattande samhällsomställning. 

Aktuellt: I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-11-21 
finns följande Styrtal antaget under fokusområdet “Det goda livet hela livet”: Ta fram en 
handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda 2030. Kommundirektören leder 
uppdraget att ta fram och förankra en strategi. Förslaget går nu ut på remiss till berörda nämnder, 
bolag, utskott och partigrupper i Strömstads kommun.  
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Remissärende: Vi önskar nu att ni i er partigrupp/organisation ska ge era åsikter kring det bifogade 
utkastet till Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030. Vi vill att ni i form av kommentarer till 
den befintliga texten ger era åsikter och förslag till förändringar och förbättringar kring denna. Ni 
kan också komma med helt separata åsikter och tillägg, eller förslag till strykningar. Vi vill ha svaret i 
form av ett dokument på maximalt 1000 ord som skickas till XXX senast den 2021-03-31.  

Stort tack för ert engagemang! 
/Kommunledningsförvaltningen” 

Vi rekommenderar att ni underlättar för alla - framförallt för tjänstepersonerna som får 
sammanställa mer likriktade svar - genom att anamma någon slags standardiserat format vid 
remittering.  

 

Sveriges utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 kan sammanfattas i tre övergripande 
punkter: 

1. Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte.  
Samma sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende och våldsutsatthet. 
Ojämlikheter mellan grupper ökar på några områden. 

Notera att Sverige har placerat ojämlikhet som första punkt - väl värt för Strömstad att ta efter! 
Kommunfullmäktige i Strömstad har bifallit Feministiskt initiativs motion om att anta ett sjunde mål i 
kommunens vision 2030: Jämställdhet, jämlikhet och integration. Fi lade motionen på KF 2019-03-
28; den skickades till KS och kom tillbaka till KF och godkändes 2019-06-28. Det är hög tid att KF får 
tillbaka det färdiga förslaget på hur det kapitlet ska se ut; vilket KS tjänstepersoner just nu 
förhoppningsvis arbetar med. Det står i linje med Agenda 2030 och ytterligare väntetid på att få 
tillbaka förslaget för godkännande är inte rimligt - detta behöver prioriteras. 

2. Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås. 
3. Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för mobbning. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter 
som de tror kommer att påverka kommuners och regioners uppdrag de närmaste 10 åren. 

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
2. Stigande förväntningar på välfärden 
3. Hårdare konkurrens om kompetens 
4. Ökad polarisering 
5. Ökad bostadsbrist 
6. Ökat fokus på landsbygden 
7. Förändrat medielandskap 
8. Minskad tillit 
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
10. Ökat kommunalt fokus på integration 
11. Ökad osäkerhet i världen 
12. Fler geopolitiska konflikter 
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13. Från kunskaps – till nätverkssamhälle 

Tidigare fastställda mål i Strömstads kommun: 

 

Vision 2030 Strömstads kommun 

Vision 2030 visar vägen mot framtiden! Visionen kräver att vi satsar och utvecklar vår kommun. År 
2030 ska vi ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Vi 
ska ha en livskraftig landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt. 

Två kommunövergripande långsiktiga mål stakar ut kursen. Med avsikt att skapa framdrift i detta 
processarbete har fyra etappmål antagits för 2021-2022, dessa kopplar tydligt an till flera av målen i 
Agenda 2030. 

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen ligger till stora delar i linje med tidigare fastställda mål i 
Strömstads kommun. Inom flera områden finns redan i dag initiativ, handlingsplaner och strategier 
som kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. 

Syfte och mål Agenda 2030 i Strömstads kommun 

1. Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade i 
Agenda 2030. 
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I alla tjänsteskrivelser finns idag några obligatoriska rubriker: Barnperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, 
Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv och Juridiskt perspektiv. För att arbeta i enlighet med agenda 
2030 föreslår Fi att vi lägger till ytterligare en obligatorisk rubrik i alla tjänsteskrivelser - 
“jämställdhetsperspektiv”.  

2. Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling: 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

3. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i 
framtiden. 

4. Strategi Agenda 2030 är vägledande för beslut och styrning. 

Vi i Fi skulle vilja se en tydligare skrivelse för hur detta ska gå till. Vem är ansvarig för att det 
genomförs? Vi önskar en skrivelse om att politiken ska ta hänsyn till Agenda 2030 i alla politiska 
beslut. 

5. Strategi Agenda 2030 fokuserar på områden som utvecklas genom ett tvärsektoriellt arbete. 

Syftningsfel? Otydlig punkt - tittar Agenda 2030 bara på de saker som redan råkar vara 
tvärsektionella? Eller vill vi bejaka nytt arbete mellan sektorer? Vilka sektorer - inom kommunen 
eller kanske sektorerna stat, kommun, region och privata aktörer? Vore bra om det förtydligas eller 
tas bort. 

6. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt ansvar, där 
tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en förutsättning. 

7. Inför 2022 ska samtliga förvaltningar och bolag i sina respektive verksamhetsplaner koppla 
aktiviteter till Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030. 

8. Folkhälsorådet har i budget för 2021-2022 avsatt medel för en processledare på 50 % för att 
stödja förvaltningar och bolag i arbetet med Agenda 2030 utifrån Strategin. 

Bra! Vi vill gärna se en tydlig och lättillgänglig arbetsbeskrivning för denna person. 

9. Genomförandet av agendan kan innebära att målkonflikter uppstår. Det är därför viktigt att 
skapa förutsättningar för ett arbete utifrån en helhetssyn där sambanden mellan hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling framgår och där synergieffekter och 
målkonflikter hanteras. 

När mål krockar måste vi sätta Agenda 2030 i första rummet före tex höga ekonomiska 
vinstmarginaler. Vi i Fi anser att detta måste formuleras skriftligen och göras offentligt. Någon bör 
ges uppdraget att se till att detta efterlevs.  

Utifrån de utbildningar och workshops som genomförts under 2020, kopplat till kommunens 
långsiktiga mål, har följande utmaningar och behov identifierats. Utmaningar och behov ligger till 
grund för prioriterade mål för Strömstads kommuns arbete med Agenda 2030. Inför 2022 ska 
samtliga förvaltningar och bolag i sina respektive verksamhetsplaner koppla aktiviteter till dessa mål 
(se figur nedan). 
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Prioriterade mål för Strömstads kommun 2021-2025 

MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA - Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA - Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla. 

Vad innebär detta konkret för kommunen. Vi tycker det är lite otydligt i nuvarande skrivning. Ett 
exempel, t.ex. “solceller på kommunala bostäders tak” hade varit bra.  

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT - Verka för en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla. 

VI i Fi ifrågasätter ekonomisk tillväxt och BNP-tillväxt som ett eget mål och en måttstock för 
utveckling. Detta både ur ett hållbarhetsperspektiv för såväl miljö och klimat som för människor. 

Vi ser hellre att Strömstads kommun talar om exempelvis “ekonomisk utveckling”, som bygger på 
andra värden; som automatisering, cirkulering av material, resurseffektivisering, digitalisering, 
behovsanpassningar eller självförsörjning. Medan ekonomisk tillväxt bygger på värden som ökad 
konsumtion, produktion och resursanvändning. 

Vi inser alltså att klimatet på sikt inte tål en ständig tillväxt, och att vi måste börja ha andra mål. Vi 
föreslår att denna punkt förändras eller stryks, alternativt att orden “ekonomisk tillväxt” ersätts 
av “ekonomisk utveckling”. 
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MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR - Bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET - Motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både 
barn och vuxna. 

Låter ypperligt i våra öron! Vi vill därför åter påminna om att vi väntar på återkomsten av vår motion 
om upplägget på det antagna sjunde kapitlet i Strömstads kommuns mål, “Jämställdhet, jämlikhet 
och integration”.  

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN - Göra städer och bebyggelser inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

För oss inkluderas här landsbygdsperspektivet: Att bygga inkluderande innebär även att bygga för att 
hålla landsbygden levande. Vi vill att det ska byggas hyresrätter på bl.a. Filjestad (Koster). Vi föreslår 
därför en minimal förändring i punktens formulering, ett tillägg: “Göra städer och bebyggelser 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara; detta inkluderar adekvat bostadsförsörjning 
på landsbygden.” 

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION - Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. 

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA - Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Vi i Fi ser att det enda realistiska sättet att åstadkomma detta är att inkludera en koldioxidbudget i 
kommunens planering - något vi motionerat om. Vi yrkar därför på att denna punkt förändras till 
följande: “Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser; 
ett första steg är att anta en koldioxidbudget.” 

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN - Demokrati och medborgarnas delaktighet är 
fundament i den kommunala strukturen. 

Kommunens klimatlöften 

I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för Strömstads kommun 2021 

● Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
● Våra nya personbilar är miljöbilar 
● Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
● Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 
● Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
● Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 
● Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
● Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
● Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
● Vi producerar egen solel 
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● Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
● Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
● Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Strategier 

För att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs och öka måluppfyllelsen av de 
globala målen ska följande sju strategier vara vägledande i arbetet för en hållbar utveckling. 
Strategierna är utvecklade av Härryda kommun och grundar sig i Agenda 2030 delegationens 
slutbetänkande samt skrivningar i Agenda 2030. 

Vi tycker att strategierna är goda och håller med om dessa. Vi tycker dock att punkterna är 
alltför mångordigt formulerade, vilket minskar tillgängligheten. Vi har därför nedan gett 
förslag på text som kan strykas för att underlätta för läsaren. Tillägg är gjorda i rosa. 

Strategi 1 Helhet och prioritering 

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av varandra. Därför är det 
viktigt att se arbetet med de globala målen för hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom 
ett målområde stödjer ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 
17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var kommunen har störst rådighet 
och vad som ger störst effekt. Att arbetet för en hållbar utveckling, på kommunens alla nivåer, ska 
genomsyras av en helhetssyn innebär också att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas 
hållbart. Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen som 
arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med andra aktörer.  

Strategi 2 Nytänkande och lärande 

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Det behövs nya sätt att 
tänka och agera för att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och 
delaktighet bland relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom 
organisationen - med adekvat uppföljning - är avgörande. Ett kontinuerligt reflekterande och lärande 
är viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och lära sig av sina misstag. 

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft 

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred delaktighet i processen, för 
såväl medarbetare som invånare, samt förutsättningar att kunna agera hållbart. Det kan röra sig om 
delaktighet bland exempelvis medarbetare eller invånare beroende på insatsens karaktär. Att u 
Unga är särskilt viktiga aktörer som bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande 
förhållningssätt. Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är det 
viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling, men att det tydliggörs att 
det är de vuxna som bär ansvaret för att komma tillrätta med de utmaningar som finns. 
Förvaltningarna ska skapa förutsättningar att omsätta engagemang till handling. 
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Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel 

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler göra hållbara val - . Både 
invånare, näringsliv, civilsamhälle och kommunens verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att 
bland annat visa på personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att välja 
mer hållbart. För att skapa inspiration och öka motivationen att välja mer hållbart ska goda 
exempel lyftas, både inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer. 

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet 

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad effekt 
och ökad måluppfyllelse. Det kräver tid för kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom 
kontinuerliga utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring utmaningarna, men 
också samt delaktighet och motivation till att bidra i arbetet med de globala målen bland . 
Målgruppen är såväl kommunens verksamheter som invånare, näringsliv och civilsamhälle. 

Strategi 6 Samverkan och partnerskap 

För att bidra till förflyttning förändring krävs att många aktörer blir delaktiga. Förvaltningar ska 
aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap mellan kommunens förvaltningar, med 
näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och myndigheter för att utveckla och 
driva arbetet för hållbarhet framåt. Förvaltningar deltar i regionala nätverk för att bredda kunskapen 
och finna möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också ökad 
samverkan inom och mellan kommunens förvaltningar. 

Strategi 7 Struktur och systematik 

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och en utgångspunkt för all 
verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala målen för hållbar utveckling ska synliggöras 
och integreras i budget, mål och verksamhetsplaner. Uppföljning sker i ordinarie 
uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelser. Ansvaret för planering, 
genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar 
arbetet. För att följa upp arbetet med Agenda 2030 används nationellt framtagna indikatorer för 
hållbarhet, kombinerat med kommunspecifika indikatorer. Dessa kombineras med indikatorer 
som är specifika för Strömstads kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur en lokal 
kontext.  

Vad är “Utvecklingsfunktionen” som “stödjer och samordnar arbetet”? Processledaren på 50 %? Vi 
vill se ett förtydligande av detta i dokumentet, alternativt att meningen stryks. 
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Bilaga 1 Strukturella förutsättningar 

Vi förutsätter att det inte går att ändra på bilagorna och lämnar därför dessa utan kommentarer.  

 

För att kunna bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 behövs 
vissa organisatoriska och strukturella förutsättningar. 

Agenda 2030 delegationen har utvecklat en figur som beskriver åtta komponenter vilka OECD har 
lyft fram som framgångsfaktorer för genomförandet av agendan i kommuner och regioner. 

Det politiska åtagandet 

Det politiska ledarskapet och engagemanget är centralt för genomförandet av Agenda 2030.  

Integrerande arbetssätt 

Integrerande arbetssätt för hållbar utveckling handlar om arbetssätt som bidrar till att kommunen 
systematiskt ska kunna bedöma och överväga kopplingar mellan ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Sådana arbetssätt är avgörande för att införliva Agenda 
2030 i styr- och ledningssystem, beslutsprocesser, verksamhetsplanering och uppföljning. De 
förutsätter ökat lärande över nämnds- och förvaltningsgränser samt bidrar till att ge medarbetare 
förutsättningar att göra de bedömningar som krävs för att omsätta beslut i praktisk handling. 

Långsiktighet 

Långsiktighet handlar om att det finns förståelse för att hållbarhetsarbete är ett åtagande som 
sträcker sig över lång tid. Det handlar om att fatta beslut som accepteras över parti- och 
blockgränser, som har förutsättningar att gälla längre än en mandatperiod och som skapar balans 
mellan kortsiktiga prioriteringar och långsiktiga mål. 



10

Global påverkan 

Global påverkan handlar om att det finns förståelse för om och hur den verksamhet som bedrivs 
påverkar omvärlden. 

Samordning av styrdokument och organisation 

Samordning av styrdokument och organisation innebär att hållbarhetsarbetet på kommunal nivå 
samordnas på ett sätt som bidrar till att uppfylla Agenda 2030. Då agendan spänner över ett stort 
antal samhällsområden är det viktigt att säkerställa att de mål som lyfts fram i olika styrdokument 
inte står i konflikt med varandra. Det är också viktigt att organiseringen möjliggör för tvärsektoriellt 
lärande och samarbete.  

Samverkan mellan offentliga aktörer 

Samverkan mellan offentliga aktörer innebär att kommuner och regioner, med respekt för varandras 
ansvarsområden, bör samverka med varandra och med statliga myndigheter för att bidra till Agenda 
2030.  

Intressenters delaktighet 

Partnerskap och samverkan med olika intressenter såsom invånare, civilsamhällets organisationer 
och näringslivet är både ett mål och medel för att bidra till Agenda 2030. Exempelvis genom att 
använda befintliga lokala forum för föreningar och näringsliv eller genom medborgardialog. Det är 
extra viktigt att säkerställa att invånare och grupper som sällan kommer till tals, på grund av ex. 
språkhinder, ålder och funktionsnedsättning görs delaktiga. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering handlar om att säkerställa att det finns system för uppföljning och 
utvärderingar som tydliggör och synliggör hur kommunen bidrar till Agenda 2030 och uppfyllelsen av 
de globala hållbarhetsmålen. 

 

 

 

Slutord från Feministiskt initiativ Strömstad 
Vi välkomnar Strategi Agenda 2030 och hoppas att vi kommer att få arbeta med detta på ett givande 
sätt de närmaste åren.  

Stort tack till de tjänstepersoner som arbetat med detta dokument hittills!  

/Marielle Alvdal, gruppledare för Fi Strömstad 
/styrelsen och aktiva medlemmar i Fi Strömstad



Svar på remiss gällande Agenda 2030 strategi från Centerpartiet

Prioriterade mål

Vi tycker att strategin överlag är bra och väl genomarbetad. För att

den ska gynna oss och kommande generationer på bästa sätt så anser vi att strategin kompletteras

med följande:

Vi tycker att mål 5 i FNs globala mål, Jämställdhet, är ett så grundläggande och viktigt mål att vi tycker

att det ska vara övergripande och genomgående i alla andra mål och arbetet i kommunen. Det finns

dessutom jämställdhetspolitiska mål uppsatta av riksdagen och även där måste vi dra vårt strå till

stacken, precis som till FNs Globala mål.

I strategi 1 står följande: ”Arbetet ska därför utgå från samtliga 17 globala mål. Insatserna ska

däremot prioriteras hårt utifrån var kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.”

Vi anser att om vi har mål 5, Jämställdhet, som ett övergripande mål kan vi genom statistik, med kön

som huvudindelning, redovisa ex ålder och bakgrund. På så vis får vi med redovisning i tex mål 10.

Med Jämställdhet som mål kommer vi direkt effekt på mål 3, 8 och 16 men även indirekt effekt på

övriga mål. För att kunna se om förändringar sker måste vi ha mätbara mål inom varje område vilket

inte redovisas i strategin. Där är Kolada ett verktyg som exempelvis skulle kunna användas och även

där går det att få fram kön som redovisningsmodell.

För att vi ska få till en förändring i hela organisationen anser vi att alla tjänsteskrivelser ska

kompletteras med Agenda 2030 som en rubrik liknande ex Barnperspektivet. Under rubriken ska

redovisas vilket mål som påverkas och om det är positiv eller negativ påverkan samt om

jämställdhetsperspektivet är berört. Det är av vikt för det totala arbetet i agenda 2030 att utförlig

analys görs under varje rubrik i alla tjänsteskrivelser så framsteg tydligt går att utläsa, något som idag

varierar kraftigt mellan tjänsteskrivelserna.

Dimensionerna

Vidare tycker vi att det ska understrykas att lika stor vikt ska läggas på miljödimensionen, sociala

dimensionen och ekonomiska dimensionen. Det för att kortsiktiga ekonomiska argument inte ska

kunna användas för att stoppa långsiktigt goda lösningar. Att ta en kortsiktig ekonomisk belastning

kan ge långtgående vinster i tex jämställdhet, miljöperspektiv eller folkhälsa. Risken med att inte ta

kortsiktiga ekonomiska belastningar är att kommande generationer kommer få ännu större

ekonomiska kostnader och den totala folkhälsan försämras.

Avslutning

Till sist så är det inte tydligt om strategin är menad att uppdateras varje år. Till stor del är det ett

övergripande dokument medan klimatmål redovisas för 2021. Ska då dokumentet uppdateras varje år

med nya klimatmål för att slutligen alla delmål är uppfyllda år 2030.

För Centerpartiet, Strömstad 2021-03-31

______________________ ______________________

Elisabeth Johansson Tore Lomgård

______________________

Andreas Hansson
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Inledning 

Bakgrund  
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 
klimatförändringarna”  
Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016 
 
I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen för 
hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. 
Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till 2030.  
 
Agendan består av 17 odelbara mål och 169 delmål. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till 
varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Agendan 
understryker att alla ska med. Den lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns och ungas perspektiv, 
och ger nästa generation inflytande över dagens beslut. 
 
Trots insatser på internationell, nationell och lokal nivå för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna 
har FN konstaterat att det krävs mer att göra för att uppnå de globala målen i tid. 
 
I Sverige tillsatte regeringen 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Delegationen 
konstaterar att utmaningarna i agendan till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala, genomförandet 
innebär en omfattande samhällsomställning.  
 
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. 
Sverige har ett gott utgångsläge och goda förutsättningar att nå de globala målen jämfört med många andra 
länder. Enligt SCBs uppföljning av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, så ligger Sverige generellt bra till i 
internationella jämförelser.1 Men det finns också åtskilligt kvar att göra.  

Uppdraget och processen 
I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-11-21 finns följande mål 
antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet 

 

Kommundirektören leder uppdraget att ta fram och förankra en strategi som sedan ska utgöra grunden för 
förvaltningsspecifika handlings- och verksamhetsplaner.  

Det kommunövergripande, strategiska arbetet sker i kommundirektörens ledningsgrupp. Det förväntas att 
förvaltningar och bolag svarar upp mot strategin i sina respektive verksamhetsplaner.  
 
Som stöd för nämnder, förvaltningar och bolag anställs under 2021-2022 en processtödjare vars uppdrag blir 

 
1 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-10-01 
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att i samarbete med förvaltningar och styrgrupp ta fram en långsiktig plan och modell för det långsiktiga 
arbetet med Agenda 2030 i Strömstads kommun.  

Processtödjaren kommer att ha sin anställning på utvecklingsavdelningen och arbeta på uppdrag av 
kommundirektörens ledningsgrupp. Folkhälsostrategen, tillika tf. utvecklingschef, kommer att arbetsleda 
processtödjaren. Tjänsten är finansierad av utvecklingsmedel från folkhälsorådet.  

Under 2020 har samtliga chefer och politiker i Strömstads kommun erbjudits utbildning i Agenda 2030. 
Utbildare var Jonas Frykman, Frykman Kunskap & Analys. Syftet med utbildningen var förutom att öka 
kunskapen om agendan även att identifiera Strömstad kommuns utmaningar och möjligheter för att uppnå 
målen i Agenda 2030. 

De utmaningar och möjligheter som identifierades utgör tillsammans med de förutsättningar som Agenda 
2030- delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan, grunden för strategi Agenda 2030 i 
Strömstads kommun.  

Omvärlden 
Vi står inför stora samhällsutmaningar. Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad, brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor som ökar till följd av en 
åldrande befolkning, de socioekonomiska klyftorna ökar, många invånare känner sig inte delaktiga i samhället, 
många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg, en större andel yngre än äldre 
är inte nöjda med livet, den psykiska ohälsan ökar i hela befolkningen.  

Sveriges utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 kan sammanfattas i tre övergripande punkter:2   

1. Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte.  
Samma sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende och våldsutsatthet.  
Ojämlikheter mellan grupper ökar på några områden.  

2. Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.  
3. Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för mobbning. 

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt 
förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur 
dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt är av stor betydelse för vår framtid.  
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter som de 
tror kommer att påverka kommuners och regioners uppdrag de närmaste 10 åren3. 

 Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
 Stigande förväntningar på välfärden 
 Hårdare konkurrens om kompetens 
 Ökad polarisering 
 Ökad bostadsbrist 
 Ökat fokus på landsbygden 
 Förändrat medielandskap 
 Minskad tillit 
 Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
 Ökat kommunalt fokus på integration 
 Ökad osäkerhet i världen 
 Fler geopolitiska konflikter 
 Från kunskaps – till nätverkssamhälle  

 
2 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-10-01 
3 Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 (SKR) 
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Agenda 2030 i Strömstads kommun 

Vision 2030 Strömstads kommun 
Vision 2030 visar vägen mot framtiden! Visionen kräver att vi satsar och utvecklar vår kommun. År 2030 ska vi 
ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Vi ska ha en livskraftig 
landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt.  
Två kommunövergripande långsiktiga mål stakar ut kursen. Med avsikt att skapa framdrift i detta 
processarbete har fyra etappmål antagits för 2021-2022, dessa kopplar tydligt an till flera av målen i Agenda 
2030. 
 
Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen ligger till stora delar i linje med tidigare fastställda mål i Strömstads 
kommun. Inom flera områden finns redan i dag initiativ, handlingsplaner och strategier som kan bidra till att 
uppfylla målen i Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Syfte och mål Agenda 2030 i Strömstads kommun 
 Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade i Agenda 2030.  

Etappmål

2021-2022
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 Strategi Agenda 2030 utgår från Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling:4 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

 Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden.  
 Strategi Agenda 2030 är vägledande för beslut och styrning.  
 Strategi Agenda 2030 fokuserar på områden som utvecklas genom ett tvärsektoriellt arbete.  
 Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt ansvar, där 

tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en förutsättning. 
 Inför 2022 ska samtliga förvaltningar och bolag i sina respektive verksamhetsplaner koppla aktiviteter 

till Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030. 
 Folkhälsorådet har i budget för 2021-2022 avsatt medel för en processledare på 50 % för att stödja 

förvaltningar och bolag i arbetet med Agenda 2030 utifrån Strategin  
 Genomförandet av agendan kan innebära att målkonflikter uppstår. Det är därför viktigt att skapa 

förutsättningar för ett arbete utifrån en helhetssyn där sambanden mellan hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling framgår och där synergieffekter och målkonflikter hanteras. 

 

De tre dimensionerna 
Bilden illustrerar förhållande och beroende mellan 
agendans olika dimensioner där den ekologiska 
dimensionen utgör basen för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.  

Miljödimensionen;  
är det vi har att förhålla oss till  

Sociala dimensionen;  
är det vi vill uppnå  

Ekonomiska dimensionen;  
är verktyget, medlen 

 

 

 

 

Bild från Johan Rockström, Stockholm Resilience Center. 
Illustration: J. Lokrantz/Azote 

  

 
4 Brundtland, G.H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling.  
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Identifierade utmaningar och behov 
Utifrån de utbildningar och workshops som genomförts under 2020, kopplat till kommunens långsiktiga mål, 
har följande utmaningar och behov identifierats. Utmaningar och behov ligger till grund för prioriterade mål 
för Strömstads kommuns arbete med Agenda 2030. Inför 2022 ska samtliga förvaltningar och bolag i sina 
respektive verksamhetsplaner koppla aktiviteter till dessa mål. 
 

Miljö dimensionen Sociala dimensionen Ekonomiska dimensionen 
 UTMANINGAR KOPPLAT TILL 

MÅLEN I AGENDA 2030 
 

 Fossiloberoende 
kommun 

 Hållbar konsumtion och 
produktion 

 Miljömål, agenda 21 

 God utbildningsnivå 
 Arbetsliv och försörjning 
 Delaktighet och 

inflytande 
 Ett stärkt jämlikhets- och 

rättighetsfokus 

 Breddat näringsliv 
 God ekonomisk 

hushållning 
 

 

BEHOV 
 Främja hållbarhet i 

upphandling  
(ex. ekologisk 
produktion) 

 Hållbar industri 
 Utveckla 

kollektivtrafiken 

 Ökat samarbete med 
högskolor och 
universitet 

 Samarbete mellan 
föreningsliv och skola 

 Skapa arbetstillfällen 
oberoende av 
gränshandel 

 Öka barn och ungas 
delaktighet 

 Ökad dialog med 
invånare och brukare 

 Utveckla och underlätta 
etableringar av fler 
näringar 

 Långsiktighet 
 Väl underbyggda 

underlag till politiken 
 Tydlighet i styrning och 

ledning 
 Systematisk uppföljning 

och analys 
 Utveckla samverkan 

mellan förvaltningar 

 

Prioriterade mål för Strömstads kommun 2021-2025 
MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA  
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR  
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 
Motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. 
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MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Göra städer och bebyggelser inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala  strukturen. 

Kommunens klimatlöften 
I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för Strömstads kommun 2021 

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
 Våra nya personbilar är miljöbilar 
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
 Vi producerar egen solel 
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

Strategier 
För att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen 

ska följande sju strategier vara vägledande i arbetet för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade av 

Härryda kommun och grundar sig i Agenda 2030 delegationens slutbetänkande samt skrivningar i Agenda 

2030.    

Strategi 1 Helhet och prioritering  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av varandra. Därför är det viktigt att se 

arbetet med de globala målen för hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 

ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 17 globala mål. Insatserna ska 

däremot prioriteras hårt utifrån var kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.  Att arbetet 

för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn innebär också att hela kommunen ska kunna leva 

och utvecklas hållbart. Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen som 

arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med andra aktörer.    

Strategi 2 Nytänkande och lärande  

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Det behövs nya sätt att tänka och 

agera för att bidra till den omfattande samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 
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relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom organisationen är avgörande. Ett 

kontinuerligt reflekterande och lärande är viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och 

lära sig av sina misstag.   

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft  

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred delaktighet i processen samt 

förutsättningar att kunna agera hållbart. Det kan röra sig om delaktighet bland exempelvis medarbetare eller 

invånare beroende på insatsens karaktär. Att unga är särskilt viktiga aktörer som bärare av ett 

framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft 

och framtidstro. Därför är det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling men att 

det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma tillrätta med de utmaningar som finns. 

Förvaltningarna ska skapa förutsättningar att omsätta engagemang till handling.     

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel   

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler gör hållbara val. Både invånare, 

näringsliv, civilsamhälle och kommunens verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att bland annat visa på 

personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att välja mer hållbart. För att skapa 

inspiration ska goda exempel lyftas, både inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer.   

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad effekt och ökad 

måluppfyllelse. Det kräver tid för kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom kontinuerliga 

utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring utmaningarna, men också delaktighet och 

motivation till att bidra i arbetet med de globala målen. Målgrupper är såväl kommunens verksamheter som 

invånare, näringsliv och civilsamhälle.   

Strategi 6 Samverkan och partnerskap  

För att bidra till förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. Förvaltningar ska aktivt att söka dialog, 

samverkan och partnerskap med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och myndigheter 

för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. Förvaltningar deltar i regionala nätverk för att bredda 

kunskapen och finna möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också ökad 

samverkan inom och mellan kommunens förvaltningar.  

Strategi 7 Struktur och systematik   

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och en utgångspunkt för all 

verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala målen för hållbar utveckling ska synliggöras och 

integreras i budget, mål och verksamhetsplaner. Uppföljning sker i ordinarie uppföljningsprocesser i 

årsredovisning och verksamhetsberättelser. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer 

chefsansvaret. Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet.  För att följa upp arbetet med Agenda 

2030 används nationellt framtagna indikatorer för hållbarhet. Dessa kombineras med indikatorer som är 

specifika för Strömstads kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur en lokal kontext.    
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Bilaga 1 Strukturella förutsättningar  
För att kunna bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 behövs vissa 
organisatoriska och strukturella förutsättningar. 
 
Agenda 2030 delegationen har utvecklat en figur som 
beskriver åtta komponenter vilka OECD har lyft fram 
som framgångsfaktorer för genomförandet av agendan 
i kommuner och regioner5.  
Det politiska åtagandet 
Det politiska ledarskapet och engagemanget är centralt 
för genomförandet av Agenda 2030.  
 
Integrerande arbetssätt 
Integrerande arbetssätt för hållbar utveckling handlar 
om arbetssätt som bidrar till att kommunen 
systematiskt ska kunna bedöma och överväga 
kopplingar mellan ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Sådana 
arbetssätt är avgörande för att införliva Agenda 2030 i 
styr- och ledningssystem, beslutsprocesser, 
verksamhetsplanering och uppföljning. De förutsätter 
ökat lärande över nämnds- och förvaltningsgränser 
samt bidrar till att ge medarbetare förutsättningar att göra de bedömningar som krävs för att omsätta beslut i 
praktisk handling.  
 
Långsiktighet 
Långsiktighet handlar om att det finns förståelse för att hållbarhetsarbete är ett åtagande som sträcker sig 
över lång tid. Det handlar om att fatta beslut som accepteras över parti- och blockgränser, som har 
förutsättningar att gälla längre än en mandatperiod och som skapar balans mellan kortsiktiga prioriteringar 
och långsiktiga mål.  
 
Global påverkan 
Global påverkan handlar om att det finns förståelse för om och hur den verksamhet som bedrivs påverkar 
omvärlden.  
 
Samordning av styrdokument och organisation  
Samordning av styrdokument och organisation innebär att hållbarhetsarbetet på kommunal nivå samordnas 
på ett sätt som bidrar till att uppfylla Agenda 2030. Då agendan spänner över ett stort antal samhällsområden 
är det viktigt att säkerställa att de mål som lyfts fram i olika styrdokument inte står i konflikt med varandra. 
Det är också viktigt att organiseringen möjliggör för tvärsektoriellt lärande och samarbete.  
 
Samverkan mellan offentliga aktörer 
Samverkan mellan offentliga aktörer innebär att kommuner och regioner, med respekt för varandras 
ansvarsområden, bör samverka med varandra och med statliga myndigheter för att bidra till Agenda 2030.  
 
Intressenters delaktighet 
Partnerskap och samverkan med olika intressenter så som invånare, civilsamhällets organisationer och 

 
5 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling. SIS ftSS 854000:2020 
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näringslivet är både ett mål och medel för att bidra till Agenda 2030. Exempelvis genom att använda befintliga 
lokala forum för föreningar och näringsliv eller genom medborgardialog. Det är extra viktigt att säkerställa att 
invånare och grupper som sällan kommer till tals, på grund av ex. språkhinder, ålder och funktionsnedsättning 
görs delaktiga.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering handlar om att säkerställa att det finns system för uppföljning och utvärderingar 
som tydliggör och synliggör hur kommunen bidrar till Agenda 2030 och uppfyllelsen av de globala 
hållbarhetsmålen. 



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-09-09 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

KF § Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 77 gällande medborgarförslag om 
handikappanpassning av lekplats i centrala Strömstad, KS/2019-0506 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 78 gällande medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge, KS/2020-0325 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 79 gällande medborgarförslag om 
parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid Surbrunnssalongen, KS/2020-0428 

Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § x71gällande medborgarförslag om 
hundrastgård mellan Myrängsvägen och konsthallen Lokstallet, KS/2020-0438 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 
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