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Kommunfullmäktige 2020-04-16 Ärende: KS/2020-0034

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 2020-04-23
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering torsdagen den 30 april 2020 kl 11.00.

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Avsägelser och val

2 Inkomna motioner

3 Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 
och FN´s 17 hållbarhetsmål

KS/2019-0336

4 Svar på - Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen

KS/2019-0432

5 Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri 
ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads 
kommun

KS/2019-0174

6 Revisionsrapport 2019 KS/2020-0222 Ingemar Nordström

7 Revisionsberättelse 2019 KS/2020-0222 Ingemar Nordström

8 Årsredovisning 2019 KS/2019-0326 Carsten Sörlie

9 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ

KS/2020-0222

10 Finansiella rapporter 2019 KS/2019-0340 Carsten Sörlie

11 Styrdokument för fastställelse av borgensavgift KS/2020-0058

12 Överföring investeringsbudget från 2019 till 
2020

KS/2020-0118

13 Redovisning av lokalt partistöd 2018 KS/2019-0152

14 Utbetalning partistöd 2020 KS/2020-0144

15 Utvecklad och förenklad målstyrning KS/2020-0135 Mats Brocker

16 Egenavgifter för färdtjänstresor till och från 
gymnasieskolan

KS/2020-0142

17 Brottsförebyggande arbete - förslag till 
trygghetssamverkan i Strömstad

KS/2020-0080
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2020-04-16 Ärende: KS/2020-0034

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

18 Informationssäkerhetspolicy KS/2020-0170

19 Anmälningsärende

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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2020-04-16 Ärende: KS/2020-0034

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande
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 (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Helena  L´Estrade (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (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)
Rolf Rask (S)
Lena Almèn (S)



Avsägelser och val 

1. Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige från Helena L´Estrade (L)
2. Avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen, som ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och 

som representant i Strömstad Akademi från Helena L´Estrade (L)
3. Val av ersättare i Kommunstyrelsen
4. Val av ledamot i Kultur- och fritidsutskottet
5. Val av representant i Strömstad Akademi
6. Val av ersättare i Socialnämnden efter Johanna Ekeroth (S)
7. Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Emmelie Hansen (M)
8. Valbarhetshinder för David Holgersson (KD)

ärende
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Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

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

Inkomna motioner

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena
Carlsson, Centerpartiet

2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna

3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård,
Centerpartiet

5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning
2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidie
Kommunstyrelse
Diarie

ärende
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MOTION

Andreas Nikkenen 
 2020-02-26  

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV LASTZONERNA OCH PARKERINGSPLATSERNA I CENTRUM 
Trycket på centrala parkeringsplatser är och kommer troligtvis vara stort under en 
översiktlig tid. För effektivare användning av lastzonerna i centrum, som bara 
utnyttjas under en begränsad period av dagen, föreslår vi en ändrad reglering. Genom 
att låta lastzonerna vara tidsbegränsade till del av dagen skulle ytterligare 
parkeringsplatser skapas i centrum. Detta skulle kunna leda till att fler besökare i 
centrum och högre parkeringsintäkter. Vi ser också detta som ett led i den översyn av 
parkeringssituationen och centrumomvandlingen som den förra majoriteten 
initierade. 

Det har också framförts önskemål från handlarna om att ta bort gratisparkeringen på 
söndagarna, som med nuvarande regler leder till att sommarboende på icke landfasta 
öar flyttar sina bilar från långtidsparkering till central parkering på lördagen för att 
ha nära till bilen på måndag morgon. Detta leder till att de som vill besöka centrum 
och dess butiker på söndagar får svårt att hitta parkeringsplats och att handlarna ev. 
går miste om kunder och intäkter.  

Miljöpartiet de gröna yrkar 

att Lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig 
tid fungerar som vanliga parkeringsplatser. 

att Arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma 
regler som inte försvårar varutransporter till butikerna. 

att Det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid. 

Strömstad 4 mars 2020 

Andreas Nikkinen Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan  av 1 1









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2019-0336

KS § 30 Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 
och FN´s 17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:

 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:

 Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030 som ska var klar 2020.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med 
en motion där de föreslår 
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av 
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 att uppdra till 
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 29
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 av Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:

 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:

 Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-29

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

KS/2019-0336

KSau § 28 Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 
och FN´s 17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:

 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – 
AGENDA 2030 

Samt följande aktivitet:

 Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda 
2030.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med 
en motion där de föreslår 
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av 
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 att uppdra till 
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 av Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:

 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – 
AGENDA 2030 

Samt följande aktivitet:

 Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda 
2030.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-14 Ärende: KS/2019-0336
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 strategi för Agenda 2030 och FNs 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om 
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:

 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – 
AGENDA 2030 

Samt följande aktivitet:

 Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda 
2030.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med 
en motion där de föreslår 
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av 
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 att uppdra till 
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0526-190 10
 mats.brocker@stromstad.se
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Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

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/2019-0336

KSau § 189 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 
17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att utreda motionen och återkomma med 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med 
en motion där de föreslår
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av 
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

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/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332

2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från 
Centerpartiet, KS/2019-0336

3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att 
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377

4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378

5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/2019-
0388

6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt 
initiativ, KS/2019-0421

7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ, 
KS/2019-0423

8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna, 
KS/2019-0432

9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

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

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2019-0432

KS § 31 Svar på - Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering
1. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera

huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos
kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020.

2. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan
kostnad.

3. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att
förbättra informationen på webbsidan.

4. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen som 
remitterade motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-12 § 35

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mattias Gustavsson (SD) yrkar avslag på punkt 1 och 2 i motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Lars Tysklind (L), Mats 
Granberg (S), Åsa Torstensson (C), Mikael Cederbratt (M) och Pia Tysklind (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
vad gäller attsats 2-5 och finner att så sker.

Ordföranden ställer proposition på Mattias Gustavssons förslag och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0432

KSau § 35 Svar på - Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering
1. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera 

huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från 
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos 
kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av 
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020. 

2. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin 
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med 
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan 
kostnad. 

3. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på 
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och 
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att 
förbättra informationen på webbsidan. 

4. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata 
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis 
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.
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Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen som 
remitterade motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 93

Tekniska nämndens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.
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att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (S),  att yrkande 1 
och två besvaras med att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.

Beslutsgång
Kent Hansson frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Mats Granbergs förslag 
vad avser yrkande 1 och 2 och enligt Tekniska nämndens förslag vad gäller 
yrkandena 3-6 och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
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TN/2019-0477

TN § 93 Motion från Liberalerna angående öppettider 
Återvinningscentralen i Strömstad

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering
1. Utökade öppettider på Återvinningscentralen skulle inte gå att genomföra 

utan en utökad bemanning. I dag består personalstyrkan av 6 drifttekniker 
som bemannar denna anläggning samt anläggningen på Koster som håller 
öppet 8 lördagar per år. En ökning av  öppettider enligt förslaget i 
motionen skulle medföra en extra kostnad för verksamheten då extra 
personal måste anställas. Dagens öppettider är måndag-fredag klockan 
07:00-16:00, torsdagskvällar klockan 16:00-19:00 och en lördag i månaden 
klockan 09:00-15:00. Besökarantalet under kvälls- och lördagsöppet 
varierar ganska kraftigt beroende på årstid och väder. 

2. Se punkt 1. 
3. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera 

huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från 
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos 
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kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av 
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020. 

4. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin 
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med 
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan 
kostnad. 

5. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på 
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och 
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att 
förbättra informationen på webbsidan. 

6. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata 
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis 
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska nämnden arbetsutskott återremiss 2019-10-28 § 53

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka.
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att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Förslag till beslut under sammanträdet
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till motionen med undantag av punkt 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Claes Nabrinks yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
tekniska nämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska nämnden

Motion från Liberalerna angående öppettider 
Återvinningscentralen i Strömstad

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att 
besluta
att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka.

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.

att besvara den del av motionen som avser 4. att Återvinningscentralen på 
Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en fast avgift per passage, så 
att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i Strömstads kommun kan lämna 
avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.

att besvara den del av motionen som avser 5. att Strömstads kommun på lämpligt 
sätt informerar alla invånare och besökare om Återvinningscentralens öppettider 
och hur det hållbara samhället ska nås, då information finns på Strömstads 
kommuns webbplats.

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering
1. Utökade öppettider på Återvinningscentralen skulle inte gå att genomföra 

utan en utökad bemanning. I dag består personalstyrkan av 6 drifttekniker 
som bemannar denna anläggning samt anläggningen på Koster som håller 
öppet 8 lördagar per år. En  ökning av  öppettider enligt förslaget i 
motionen skulle medföra en extra kostnad för verksamheten då extra 
personal måste anställas. Dagens öppettider är måndag-fredag klockan 
07:00-16:00, torsdagskvällar klockan 16:00-19:00 och en lördag i månaden 
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klockan 09:00-15:00. Besökarantalet under kvälls- och lördagsöppet 
varierar ganska kraftigt beroende på årstid och väder.

2. Se punkt 1.

3. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera 
huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från 
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos 
kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av 
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020.

4. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin 
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med 
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan 
kostnad.

5. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på 
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och 
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att 
förbättra informationen på webbsidan.

6. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata 
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis 
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska Nämnden arbetsutskott återremiss 2019-10-28 § 53

Eiton Olsson
 
0526-194 96
eiton.ohlsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hans-Robert Hansson
Lars Tysklind
Kerstin Karlsson
Mette H Johansson
Helena LÉstrade
Jennie Persson
Diariet
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KS/2019-0432

KSau § 195 Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332

2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från 
Centerpartiet, KS/2019-0336

3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att 
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377

4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378

5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/2019-
0388

6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt 
initiativ, KS/2019-0421

7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ, 
KS/2019-0423

8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna, 
KS/2019-0432

9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

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

Beslutet skickas till
Diariet
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2019-05-29 

Motion om återvinningscentralen 
 

I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 2030 (Globalt), behöver 

kommunen ge befolkningen stora möjligheter att återvinna sitt avfall för ett 

hållbart samhälle. 

 

Det betyder att det ska vara enkelt att lämna avfall på Återvinningscentralen. 

Utöver nuvarande öppettider föreslår vi att alla som bor i eller besöker 

Strömstad ska ha möjlighet att åka till Återvinningscentralen på kvällstid, 

måndagar och torsdagar samt varje lördag för att lämna avfall av privat karaktär. 

  

Den som rör sig på småvägarna i Strömstad, utanför centrum, upptäcker snart att 

det finns saker vid sidan av vägarna som inte borde finnas där. Det handlar om 

grovsopor av olika slag. 

 

En anledning till att sopor hamnat i naturen kan vara att man försökt lämna på 

Österröd, men att anläggningen varit stängd eller att det varit krångligt att 

lämna. En annan anledning kan vara att kommunen inte tillräckligt tydligt har 

marknadsfört hur, var och när avfall kan lämnas. 

 

Liberalerna föreslår: 

 

-att punkt 1-5 utreds snarast och återrapporteras till KF under 2019. 

-att punkt 6 utreds tillsammans med andra aktörer i Sverige eller omvärlden. 

 

1. -att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 

midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, 

nyårsafton eller nyårsdagen infaller 

2. -att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 

torsdagar 
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3. -att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna 

levereras på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är 

fysiskt/tekniskt möjligt. 

 

4. -att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt 

betalsystem med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - 

som uppehåller sig i Strömstads kommun kan lämna avfall av privat 

karaktär 

 

5. -att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och 

besökare om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara 

samhället ska nås 

 

6. -att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital 

övervakning lämna avfall på andra tider än normala öppettider 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 
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Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0174

KS § 32 Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri 
ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir 
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att 
det återigen blir avgiftsfritt.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 97 att remittera medborgarförslaget 
till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-02-19 § 45
Socialnämndens beslut 2020-01-30 § 9
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-03-28
Medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir 
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar:

1. att den kostnadsfria ledsagningen återinförs enligt socialnämndens förslag, men
att antalet kostnadsfria timmar per månad skrivs upp från 12 timmar till 30
timmar.

2. att den kostnadsfria ledsagningen kan utvidgas utifrån den enskilda personens
behov, efter att en individuell bedömning gjorts av kommunens
biståndshandläggare.

Mats Granberg (S), med instämmande av Lars Tysklind (L) och Mikael Cederbratt 
(M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

ärende
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

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

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2019-0174

KSau § 45 Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri 
ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir 
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att 
det återigen blir avgiftsfritt.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 97 att remittera medborgarförslaget 
till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-01-30 § 9
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-03-28
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir 
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Beslutet skickas till
Diariet
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 SN/2019-0090 

SN § 9 Medborgarförslag ledsagning 

Socialnämndens beslut 
att, efter återremiss från kommunstyrelsen, överlämna nytt yttrande med 
tydligare ställningstagande till att-satsen i medborgarförslaget. Socialnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla medborgarförslaget genom att 
kontinuerlig ledsagarservice blir avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver 
avgift enligt hemtjänsttaxan. 

Nämnden beslutar för egen del 

att om kommunfullmäktige inför avgiftsfri ledsagning utvärdera resultatet av 
beslutet inför budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgiftsfri ledsagning. 
Socialnämnden gav 2019-11-07 SN § 167 förvaltningen i uppdrag att ge svar på 
vad konsekvenserna blir av att följa avlösarservice-modellen (12 timmar 
avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) alternativt att göra ledsagningen helt 
avgiftsfri. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till socialnämnden för 
ett tydligare ställningstagande till att-satsen i medborgarförslaget, se KS AU § 235 
(2019-10-09). 

Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
KS AU § 235 
Medborgarförslag ledsagning 
Protokoll KF 2019-03-28 
Nämndens yttrande ledsagning 2019-10-24 
SN AU § 4 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag 
till beslut i saken 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår nämnden besluta att, efter återremiss från kommunstyrelsen, 
överlämna nytt yttrande med tydligare ställningstagande till att-satsen i 
medborgarförslaget. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla 
medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir avgiftsfri upp till 
12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan. 

och att nämnden beslutar för egen del 
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att om kommunfullmäktige inför avgiftsfri ledsagning utvärdera resultatet av 
beslutet inför budget 2021 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut under sammanträdet antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  



Konsekvensbeskrivning ledsagning 191220 

Förslag till beslut 

 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgiftsfri ledsagning. Socialnämnden gav 
förvaltningen i uppdrag att ge svar på vad konsekvenserna blir av att följa avlösarservice-modellen 
(12 timmar avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) alternativt att göra ledsagningen helt avgiftsfri. 

Bakgrund 

Ledsagning 

Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank insats i form av följeslagare ute i samhället för person 
med funktionsnedsättning. Ledsagning ges som bistånd med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller med 
stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatser enligt LSS är avgiftsfria 
och underlaget åsyftar därmed enbart ledsagning enligt SoL.  
 
Syftet med insatsen är enligt lagens förarbeten att bryta den isolering som äldre och 
funktionshindrade kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i 
fritidsaktiviteter eller i kulturlivet (prop 1992/93:159 s. 74)  
 
Ledsagning sker huvudsakligen i närområdet, i regel i kommunen, men kan i undantagsfall även 
utföras på andra platser, exempelvis om skäligt serviceutbud saknas i kommunen eller om det 
bedöms skäligt att företa en längre resa utifrån ett socialt perspektiv.  
 
Strömstads kommun skiljer på begreppen tillfällig ledsagning och kontinuerlig ledsagning. Gällande 
kontinuerlig ledsagning behandlas avgiften som övrig hemtjänstavgift, medan för den tillfälliga tas en 
avgift på 150kr/tillfälle, dock högst tills personen når maxtaxa i sina samlade avgifter. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomiskt perspektiv  

Det finns inte i dagsläget beslut på kontinuerlig ledsagning. Under perioden 2019-01-01 till 2019-03-
01 ( Innan nämndbeslut om att avgiftsbelägga insatsen kontinuerlig ledsagning SN 2018-0205) har 
det funnits två beslut på insatsen kontinuerlig ledsagning. 

Under perioden 2019-01-01–2020-01-08 har 15 personer beviljats insatsen tillfällig ledsagning. 
Insatsen tillfällig ledsagning har under samma period genomförts 55 gånger. 

Konsekvensen av att göra ledsagningen helt avgiftsfri blir minskning av intäkter för kommunen per 
person och månad med 150kr som minst till 2089kr som mest.  

Konsekvensen av att följa avlösarservice-modellen (12 timmar avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) 
blir en minskning av intäkter för kommunen per person och månad med 150kr som minst till 2089kr 
som mest. Detta beroende på beslut om ledsagning d.v.s. om personen är beviljad kontinuerlig eller 
tillfällig ledsagning antalet timmar beviljad ledsagning, ev. andra beviljade insatser enligt SoL samt 
den enskildes avgiftsutrymme.  

http://databas.infosoc.se/rattsfall/10976


En annan konsekvens kan vara ökat antal ansökningar om insatsen. Konsekvensen av det blir ökad 
arbetsbelastning för biståndsenheten. Det kan leda till ökade personalkostnader. 

Efter samtal med verkställigheten (Hemtjänst och boendestöd) som idag tillhandahåller ledsagare ser 
man följande risker med ändring av gällande beslut till avgiftsfri ledsagning: 

• Risk för ökat antal beslut om ledsagning 
• Svårighet att planera bemanningen av ledsagare 
• Ökade kostnader för övertid och fyllnadstid  

 

Barnperspektivet 

Avgifterna gäller vuxna personer. Om kommunen väljer att avgiftsbelägga insatsen enligt 
avlösarservice-modellen (12 timmar avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) så tar befintlig 
avgiftssystem hänsyn till den enskildes betalningsförmåga samt antal barn som finns i hushållet och 
konsumentverkets norm för utgifter kopplade till antalet personer i ett hushåll samt antal barn. 
 

Att undgå en avgift är alltid önskvärt från barnfamiljers perspektiv och kan stärka barnfamiljers 
ekonomiska möjligheter. Barnfamiljers ekonomi kommer att gynnas om kommunen väljer att ha 
insatsen avgiftsbefriat. 

 

Juridiskt perspektiv  

Kommunen avgör om insatsen ska avgiftsbeläggas. Kommunens val att följa avlösarservice-modellen 
(12 timmar avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) alternativt att göra ledsagningen helt avgiftsfri 
strider inte mot gällande lagstiftning. 

 

Likställighetsprincipen  

Kommunen har som princip att man betalar efter förmåga. Människor utan betalningsförmåga 
behöver inte betala för sin insats. Detta ses som ett rättvist system och tillämpas med undantag från 
avlösarservice i alla fall där kommunen kan ta ut avgifter. 

Om kommunen beslutar att en insats ska undantas från avgift kan det finnas anledning att betänka 
vilka andra insatser och brukargrupper som det idag tas ut avgift för och om det då också finns skäl 
att se över avgifter för dessa. Avgift tas bland annat ut från personer med psykiska funktionshinder 
som har insatser i form av boendestöd, samt av pensionärer som har insatser i form av hemtjänst 
m.m.  

 

Folkhälsoperspektiv 

Syftet med ledsagning är tydligt kopplat till folkhälsoperspektiv då det syftar till att bryta isolering. 
Avgifter för insatser riskerar alltid att personer avstår från att söka önskad insats.  

Konsekvens av att följa avlösarservice-modellen (12 timmar avgiftsfritt, därutöver hemtjänsttaxa) 
alternativt att göra ledsagningen helt avgiftsfri kan ge större möjlighet för målgrupper med 
begränsad ekonomi att få motion och omväxling.  



 

 

Miljöperspektivet 

Ej relevant för aktuell konsekvensbeskrivning 
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 KS/2019-0174 

KF § 97 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning 
för funktionsnedsatta i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att 
det återigen blir avgiftsfritt samt att detta börjar tillämpas omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonas Andersson 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Jonas Andersson 
Socialnämnden 
Diariet 



Till Kommunfullmäktige Strömstads Kommun

MEDBORGARFÖRSLAG

Jag vill att Strömstad kommun ser till att det finns en ledsagning 
som tillgodoser alla funktionsnedsattas individuella behov och 
trygghet.

Enligt lagen ska vi som har en funktionsnedsättning kunna delta i 
samhällslivet precis som alla andra.

 I och med de beslut att ta ut avgift för ledsagning som tagits under 
tidigare mandatperiod i socialnämnden, så har ledsagningen blivit så 
kostsam att den nu inte är möjlig att använda. 

För många funktionsnedsatta och i synnerhet synskadade är ledsagning 
en livsnödvändighet för att kunna hantera sin vardag. 

 Socialnämnden har nu valt att införa ytterligare försämringar för oss som 
har ledsagning enligt SOL (Socialtjänstlagen) genom att införa avgift på 
detta. Besluten har tagits i två omgångar; först avgift för enstaka 
ledsagning och sedan för kontinuerlig ledsagning. Sista beslutet togs av 
SN i september 2018 och togs senare i KF i november. 

Dessa avgifter har införts utan någon rimlig motivering och utan att ta 
hänsyn till hur detta kommer att påverka individen. 

I mitt fall så kommer ledsagningen 12 timmar/månad att innebära att jag 
kommer att betala 2089 Kr/månaden istället för 0 kr.

Detta är så klart helt oacceptabelt, och strider dessutom mot 
kommunens egna riktlinjer om att besluten ska ha ett folkhälsoperspektiv 
samt socialförvaltningens mål om att jobba med implementeringen av 
IBIC (Individens behov i centrum).

Att få sin tillvaro inskränkt genom beslut om avgift innebär en väldigt 
stressad livssituation.



En går från rätten till självbestämmande till att nu få stå med mössan i 
hand och be om hjälp av anhöriga och vänner.

Ledsagningen är de ända tillfällen då man vet att det är en själv som har 
den fullständiga rätten att göra det en själv vill. 

 För en fungerande ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstad 
Kommun måste:

 Riktlinjerna för ledsagning i kommunen uppdateras och återigen bli
avgiftsfria och att detta börjar tillämpas omedelbart.

Vänligen 

Jonas Andersson 



Kallelse/föredragningslista 1 (2)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

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

KS/2020-0222

Revisionsrapport 2019

Förslag till beslut
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår 
2019.

Sammanfattning av ärendet
EY har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda 
redovisningen med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, 
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Deras bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och 
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat 
tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken 
ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). I 
årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av 
redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet.

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2019 lämnar de följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av 
kommunens bokslut år 2019 kommenteras. I denna rapport sammanfattas deras 
väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten 
är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till 
förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
interna kontroll. Observera att deras granskning av den interna kontrollen inte 
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som 
erhållits den 13 mars 2020. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 71,9 mnkr 
(30,0) vilket är 38,9 mnkr över budget. Eget kapital om 661,4 (589,5 mnkr 
justerad) samt balansomslutning om 1 422,7 mnkr (1 279,3 mnkr justerad) för 
kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är resultat om 84,8 mnkr (37,2 
mnkr), eget kapital om 786,9 (700,4 mnkr) samt balansomslutning om 2 863 mnkr 
(2 730,6 mnkr).

Belopp inom parantes avser föregående år.

Beslutsunderlag
Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2019

ärende
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1.  Inledning 

 

Vi har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda redovisningen 
med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, kassaflödesanalys, 
driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i 

alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat 

och ställning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om 

kommunal redovisning (KRL). I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper 

vilka anpassningar av redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på 

bokslutet.  

 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2019 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 
bokslut år 2019 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att 
uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. 
Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att 
det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår 
granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att 
kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 
den 13 mars 2020. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 71,9 mnkr (30,0) vilket är 
38,9 mnkr över budget. Eget kapital om 661,4 (589,5 mnkr justerad) samt 
balansomslutning om 1 422,7 mnkr (1 279,3 mnkr justerad) för kommunen. Motsvarande 
siffror för koncernen är resultat om 84,8 mnkr (37,2 mnkr), eget kapital om 786,9 (700,4 
mnkr) samt balansomslutning om 2 863 mnkr (2 730,6 mnkr).  
 
Belopp inom parantes avser föregående år. 
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2 Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1 God ekonomisk hushållning 

 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning  

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Initialt är 

det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål 

kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 

utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 

uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 

I budget 2019 framgår att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv bland 

annat innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 

konsumerar. Ur ett verksamhetsperspektiv avses kommunens förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Detta innebär att hänsyn bör 

tas till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 

internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämnderna och 

fullmäktiges mål uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga 

brister konstateras i den interna kontrollen. 

 

I kommunens årsredovisning för 2019 framgår vilka finansiella och verksamhetsmässiga 

mål som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. Dessa mål är 

kommunfullmäktiges 14 långsiktiga mål med tillhörande styrtal samt de två finansiella 

målen med tillhörande riktlinjer. Kommunen gör i årsredovisningen en samlad bedömning 
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av de verkshetsmässiga samt finansiella målen. Kommunstyrelsens bedömning är att 

kommunen inte har en god ekonomisk hushållning.  

 

Vi konstaterar att det i årsredovisningen saknas uppföljning av mål för god ekonomisk 

hushållning gällande kommunens bolag. 

2.2 Finansiella mål 

Strömstads kommun har antagit följande finansiella mål med avseende på god ekonomisk 
hushållning: 
 

• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt 
över fyra år. För åren 2019–2022 är målet 4 procent. 

• Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent. 
 
Av årsredovisningen framgår att verksamhetens resultat uppgår till 5,3 procent. Målet 
bedöms därmed uppfyllt. Vidare framgår av årsredovisningen att soliditeten uppgår till 
46,5 procent. Målet bedöms därmed inte uppfyllt.  

2.3 Verksamhetsmässiga mål 

Fullmäktige har antagit 14 verksamhetsmässiga mål (långsiktiga mål). I årsredovisningen 
finns en uppföljning av samtliga dessa mål och en bedömning av måluppfyllelsen. 
Bedömningen görs utifrån en tregradig skala (uppnått, delvis uppnått samt ej uppnått).  
 
Av årsredovisningen för 2019 framgår att: 

• Två av målen är uppnådda  
• Sju av målen är delvis uppnådda 
• Fem av målen är ej uppnådda 

 
Antal mål som ej har uppnåtts överstiger därmed 25 procent. Vidare framgår att 
uppföljningen av den interna kontrollen inte har visat på några allvarliga brister under år 
2019.  

2.4 Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsresultat från försäljningar av 
anläggningstillgångar exkluderas.  
 
Avstämning mot balanskravet: 
 

Mnkr 2019 
Årets resultat enligt resultaträkningen  71,9 
Justering för realisationsresultat 
Justering för orealiserade vinster i värdepapper 

  -0,1 
-11,4 

Positivt balansresultat  60,4 
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Kommunen redovisar ett realisationsresultat om 0,1 mnkr från försäljning av 
anläggningstillgångar. Vid vår granskning har vi konstaterat att det lagstadgade 
balanskravet är uppfyllt. 

2.5 Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 12 §, granskat om resultatet är förenligt 
med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan 
konstatera att balanskravet är uppfyllt. 
 
Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av samtliga av fullmäktiges 
14 långsiktiga mål. Kommunens bedömning är att kommunen inte har nått upp till målen 
för god ekonomisk hushållning under år 2019, varken ur ett finansiellt eller 
verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella målen delvis har uppfyllts och en 
större andel än 25 procent av de verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts. 
 
Vi bedömer sammantaget utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för 
flera av målen inte är förenligt med vad fullmäktige bestämt. Vi delar kommunstyrelsens 
bedömning att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts.   
 
Vi bedömer att det, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, finns en strukturerad 
avrapportering av de enskilda långsiktiga målen och styrtalen. 
 
Vi bedömer att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som även 
omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och 
årsredovisning.  
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3. Granskning av intern kontroll i redovisningen 

3.1. Granskningsansats 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll.  
 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer 
 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Investeringsprocessen (anläggningsrutinen) 
- Exploateringsprocessen 

 
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela 
flödet, exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering 
sker i huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  
 
Övrig granskning som genomförs är:  
 

- Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 
- Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 

poster 
- Granskning av momsredovisning 
- Närståendegranskning 

3.2. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar 
och bedömningar som kan påverka bokslutet. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet 
rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera. 

3.2.1. Gjorda iakttagelser 

Flera förbättrande åtgärder har vidtagits utifrån rekommendationer av revisionen. 
Kommentar kring investeringsreglemente kvarstår men nytt investeringsreglemente är 
framtaget och ska beslutas i kommunfullmäktige. Det har saknats en instruktion som 
fastslår vilken funktion som ansvarar för att policyn för aktivering/kostnadsföring 
uppdateras och finns tillgänglig. Ny finanspolicy har under hösten 2019 tagits fram.  
 
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning. 

3.2.2. Rekommendationer 

 

Vi rekommenderar kommunen att fastställa nytt investeringsreglemente samt klarlägga 
vilken funktion som ansvarar för att aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns 
tillgänglig.  
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3.3. Löneprocessen  

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har 
gått igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

3.3.1. Gjorda iakttagelser 

Vid genomgång av lönerutinen har vi i likhet med tidigare år noterat att 
rimlighetsbedömning avseende total nettolön att utbetala inte genomförs likväl som 
respektive ansvarig chef inte gör någon rimlighetsbedömning av nettolönesumma att 
utbetala per person. En kompenserande automatisk kontroll sker i lönesystemet, vilken 
indikerar större bruttolöneavvikelser.  
 
Vi har även noterat att det inte finns någon kontroll som säkerställer att de parametrar som 
styr löneberäkningen i systemet är aktuella. Det finns inbyggda kontroller i systemet men 
någon löpande kontroll av dessa genomförs inte. Rutin finns upprättad men har ännu inte 
börjat tillämpas. 
 
Det framgår att politikernas arvoden och ersättningar ska attesteras av nämndsekreterare 
alternativt förvaltningschefer. Enligt samtal med HR-avdelningen görs dock detta sällan 
utan politikerna lämnar in lappar och får utbetalt enligt de regelverk som finns; 
Förtroendemannareglementet samt Politikerarvoden.   
 
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning. 

3.3.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen hittar rutiner för att bedöma rimligheten i den lön som 
ska utbetalas. Ansvaret skall läggas på respektive ansvarig chef. Centralt måste kommunen 
försäkra sig om att ansvariga chefer rimlighetsbedömer och godkänner löner för deras 
anställda.  
 
Vi rekommenderar att kommunen utökar kontrollen av grunddata genom kontroll av 
logglistan, till exempel genom stickprovskontroll, för ändringar av fast grunddata i 
lönesystemet. Registrerade uppgifter ska kontrolleras av någon annan än den som 
registrerar dem.  
 
Löneprocessen bör även kompletteras med en rutinbeskrivning avseende hanteringen 
vilken bör godkänts av personalchefen. 
 
För att stärka processen ytterligare bör utbetalningar av politikers arvoden och 
ersättningar enligt rutin föregås av attest. 
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3.4. Inköps- och utbetalningsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 
Granskning av ett urval av inköp har gjorts för att verifiera fakturor, kontering, attest, 
koppling till verksamheten etc.  

3.4.1. Gjorda iakttagelser 

Respektive verksamhetsansvariga ansvarar för att initiera ett inköp, inklusive upphandling 
och tillse att inköp görs i enlighet med kommunens policy och riktlinjer. Någon uppföljning 
centralt av efterlevnaden av policyn utförs däremot inte.  
 
Anställda som har rätt att göra inköp har krav på sig att läsa igenom kommunens 
inköpspolicy men någon rutin för att säkerställa att så sker finns inte. Enligt kommunen har 
flertalet förvaltningar inköp/upphandling som en årlig internkontroll punkt. Under hösten 
2019 påbörjades beställarutbildningar för utsedda beställare i förvaltningarna.  
 
Regelbundna genomgångar av förändringar av grunddata i leverantörsregistret så som 
ändringar av bankgironummer, koppling till eventuella avtal, momsregistreringsnummer 
etc. sker inte av en annan person som inte har behörighet att registrera grunddata. Rutin 
är upprättad och har delvis börjat tillämpas genom att lista under 2019 tagits fram ur 
ekonomisystemet som visar samtliga nya leverantörer vilken distribueras till samtliga 
medarbetare på ekonomiavdelningen. Enligt kommunen kommer från år 2020 listan 
kompletteras med förändringar i grunddata gjorda på befintliga leverantörer. Denna lista 
kommer att tas fram och distribueras månatligen. 
 
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning. 
 
Attestinstruktionerna var tidigare uppbyggda utifrån ansvarsområde och attestansvariga 
personer för dessa ansvarsområden hade obegränsad behörighet oavsett belopp. Under 
2019 har detta ändrats så att samtliga förvaltningar har attestregister med beloppsgränser 
enligt fastställd delegationsordning. Listor med attestansvariga finns för samtliga 
förvaltningar med namn, kontering, tidsperiod samt belopp. Kommunstyrelsens attestlista 
blev färdig relativt sent under år 2019 medan övriga förvaltningars var klara tidigare på 
året. 

3.4.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att följa upp huruvida ramavtal är tecknat med leverantörer 
som förekommer i leverantörsreskontran, åtminstone stickprovsmässigt, och att korrekt 
upphandling har skett. Kommunen bör även införa en rutin som säkerställer att samtliga 
avtal registreras i diariet.  
 
Det bör finnas rutiner som tillser att samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar 
är införstådda med gällande regler, t.ex. genom medarbetarbekräftelser. 
 
Vi rekommenderar även kommunen att slutföra det påbörjade arbetet kring att 
implementera rutinen för regelbundna genomgångar av förändringar av grunddata. 
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3.5. Investeringsprocessen 

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar 

fungerar tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av 

balansomslutningen dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom 

rutiner för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi 

har utfört granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller 

för anläggningsregistret. 

Granskning av större investeringar under året har genomförts. 

3.5.1. Gjorda iakttagelser 

I likhet med tidigare år noterar vi att anläggningsregistret hanteras av endast en person 
vilket innebär att det är väldigt sårbart vid eventuell långvarig frånvaro. Det finns dock 
backup inom ekonomiavdelningen för detta ansvar. 
 
Enligt investeringsreglementet ska anläggningsregistret hållas aktuellt och förvaltningarna 
ska löpande rapportera in om något behöver utrangeras eller när ett projekt ska aktiveras. 
Förvaltningarna ska tillse att inventarierna är märkta och att det årligen upprättas en 
inventarieförteckning vilken sänds till ekonomiavdelningen. Detta är dock inget som 
inhämtas från centralt håll.  
 
Förvaltningarna ska även årligen genomföra en fysisk inventering. Inventeringen av 
förråden görs i samband med årsskiftet men i övrigt genomförs ingen inventering. Ingen 
uppföljning avseende fysisk inventering från centralt håll, men att det ska genomföras av 
respektive förvaltning.  

Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning. 

3.5.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att från centralt håll inhämta underlag från förvaltningarna 
avseende inventarieförteckning samt underlag efter genomförd fysisk inventering.  
 

Vidare rekommenderas att man fastställer vem ansvaret ligger på att policy för 
aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns tillgänglig. Detta för att uppgiften vid 
personalomsättning inte skall falla mellan stolarna.  
 
Rekommenderat är även att kommande reglemente innehåller riktlinjer för 
avskrivningstider. Uppdatering av ett nytt investeringsreglemente pågår och vi 
rekommenderar att man gör ett tillägg avseende ovan noteringar kring 
aktivering/kostnadsföring samt rutiner för av och nedskrivningar. 
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4. Kommentarer till resultaträkningen 

 
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 
budget. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2019 om 71,9 mnkr (30,0), vilket är 38,9 mnkr 
över budget. Kommunens intäkter uppgår till 298,3 mnkr (296,1) varav 0,1 mnkr utgörs 
av jämförelsestörande poster för realisationsvinster av maskiner, inventarier och 
fastigheter. Finansnettot har realisationsvinst om 11,4 mnkr kopplat till orealiserade 
vinster till följd av de nya redovisningsreglerna gällande värdering av finansiella instrument 
till verkligt värde. Resultat exklusive dessa jämförelsestörande poster är 60,4 mnkr. 
 
Jämfört med budgeterat resultat om 33 mnkr är balanskravsresultatet 60,4 mnkr över 
budget med 27,4 mnkr för 2019. Avvikelserna avser lägre intäkter (-18,4 mnkr), lägre 
kostnader (44,7 mnkr), positivt finansnetto (9,1 mnkr), skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning (-0,9 mnkr). Nämnderna totalt redovisar positivt resultat över 
budget med 10,9 mnkr. 
 
Kommunens intäkter har ökat med 2 mnkr jämfört med föregående år.  
Kommunens kostnader har jämfört med föregående år totalt sett ökat med 8,2 mnkr, 
personalrelaterade kostnader har ökat (23 mnkr), justeringspost avseende avskrivningstid 
för VA påverkar positivt (25,2 mnkr), även ökade avskrivningskostnader (14 mnkr), i övrigt 
mindre förändringar (3,6 mnkr). Skatter och utjämning har ökat med 35 mnkr jämfört med 
föregående år. Finansnetto 1,7 mnkr högre.  
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5. Kommentarer till balansräkningen 

5.1. Anläggningstillgångar 

5.1.1. Årets aktiveringar 

Under året har investeringar gjorts om 175,5 mnkr (284,4) fördelat på byggnader och 
mark, pågående anläggningar samt maskiner och inventarier. Budgeten uppgick till 240,9 
mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras av att ett flertal av investeringarna framflyttad på 
grund av försenad investeringstakt men också förändrade behov. 
 
De största investeringarna under året Färjeläget om 56,4 mnkr, inom VA; Utbyggnad av 
Österröd 27,2 mnkr dubbla råvattenledning Blomsholm-Färingen 26,3 mnkr. 
 
Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året utan att notera några väsentliga fel.  
 

5.2. Exploatering 

Pågående exploateringsverksamhet uppgår till 74,3 mnkr (72,4) i årsbokslutet vilket är en 
ökning med 1,9 mnkr. De främsta förändringarna avser investeringar som skett under året 
om drygt 6,7 mnkr där ca 3,1 mnkr utgör exploatering Canning-området. 
 
De största exploateringsområdena är Bastekärrs industriområde som utgör 53 % av den 
totala balansposten och Canningområdet vilket motsvarar 27 %. 
 
V har granskat de större exploateringsprojekten och större transaktioner under året utan 
att notera några väsentliga fel. 
 

5.3. Kundfordringar 

I samband med bokslutet noterade vi fordringar till ett värde av 975 tkr (1 069 mnkr) som 
är äldre än tre månader och där det finns ett antal fordringar som är flera år gamla. Den 
största fordran är ställd till Daftö Resort AB om 657 tkr. Förhandling pågår kring detta 
mellan bolaget och kommunen.  
 

5.4. Avsättningar 

5.4.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. 

Kommunen redovisar 84,3 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 

1998 om 241,4 mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsavsättningen är avstämd mot 

prognos från Skandia.  
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6. Övrig granskning 

6.1. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning 

6.1.1. Gjorda iakttagelser 

Kontoanalyser har genomförts på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt avseende 
bland annat gränsdragning mellan investering och drift, förtroendekänsliga konton så som 
t.ex. kostnader för utbildning, konferens, representation etc. Granskning sker av ett antal 
fakturor med avseende på rörelsegiltighet, F-skattsedel, momsregistreringsnummer, 
attester, ramavtal etc. Likaså granskar vi ett antal kostnader för representation, utbildning 
och liknande kostnader med avseende på att syfte, deltagarförteckning, program etc. 
framgår av underlaget.  
 
Inga väsentliga iakttagelser har framkommit i samband med denna granskning. 
 
 
 
I övrigt har inga väsentliga iakttagelser framkommit i samband med vår granskning.  
 
 
 
Göteborg den 16 april 2020 
 
 
 
 
 
     
Liselott Daun    Anna de Blanche 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Auktoriserad revisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  
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Revisionsberättelse 2019

Förslag till beslut
att notera Revisionsberättelsen för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder 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 
samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

Ur redogörelsen vill de särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen avseende 
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Granskningen visade på flera 
utvecklingsområden för kommunstyrelsen avseende bland annat följsamhet till 
kommunfullmäktiges riktlinjer i form av dokumentation av direktupphandlingar 
men även följsamhet till aktuella gränsvärden för direktupphandling utifrån lagen 
om offentlig upphandling. Därtill visade granskningen på brister i teknisk nämnds 
inköp och upphandlingsverksamhet. De anser att de uppmärksammade bristerna 
är av sådan art att teknisk nämnd bör tillse att dessa åtgärdas skyndsamt.

Ur redogörelsen vill de även lyfta fram den fördjupade granskningen avseende 
kommunens lokalförsörjningsprocess. Granskningen visade att kommunstyrelsen 
inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 
Kommunstyrelsen bör stärka sin ledning, styrning, uppföljning och kontroll inom 
detta område.

De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit 
tillräcklig.

ärende
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De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ.

De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

De åberopar Redogörelse för revisionen år 2019.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
Redogörelse för revisionen år 2019

Beslutet skickas till
Carsten Sörlie, ekonomichef
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer
Diariet
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunens revisorer 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag. 

Styrelse och nämnder 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 samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen avseende kommunens 
inköp och upphandlingsverksamhet. Granskningen visade på flera utvecklingsområden för 
kommunstyrelsen avseende bland annat följsamhet till kommunfullmäktiges riktlinjer i form av 
dokumentation av direktupphandlingar men även följsamhet till aktuella gränsvärden för 
direktupphandling utifrån lagen om offentlig upphandling. Därtill visade granskningen på brister 
i teknisk nämnds inköp och upphandlingsverksamhet. Vi anser att de uppmärksammade 
bristerna är av sådan art att teknisk nämnd bör tillse att dessa åtgärdas skyndsamt. 

Ur redogörelsen vill vi även lyfta fram den fördjupade granskningen avseende kommunens 
lokalförsörjningsprocess. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte har säkerställt en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsen bör stärka sin ledning, 
styrning, uppföljning och kontroll inom detta område. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige uppställt. 
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KOMMUN 

Kommunens revisorer 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunens revisorer 

1. Redogörelse för revisionen år 2019 

1.1 Inledning 
Strömstads kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets 

granskningsinsatser. 

I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts 
under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer. 

Samtliga granskningsrapporter har löpande under året redovisats till kommunfullmäktige. 

1.2 Granskningsinriktning 
Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen och aktiebolagslagen (lekmannarevi
sionen) och revisionens reglemente. 

Enligt kommunallagen 12 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt, att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om 
kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. 
Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2. Årlig granskning 

2.1 Årlig granskning av kommunens nämnder 
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med 
all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som nämnder och 
förvaltningar utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. 

Ett av revisionens viktigare syften enligt kommunallagen är att granska och bedöma om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Under 2019 har den årliga granskningen inneburit löpande genomgång av budgetdokument, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. Bedömning har 
gjorts av om ansvarig nämnd/styrelse har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och 
uppföljning. Vi bedömer att det finns utvecklingsområden vad avser måluppfyllelse, intern 
kontroll samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 

Iakttagelser och slutsatser har sammanfattats av revisionen och ingår även som en del inför 
revisionsplaneringen 2020. 

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunens revisorer 

2.2 Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen under året omfattar granskning 

och bedömning av nedanstående väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: 

► Bokslutsprocessen 

► Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 

► lnköpsprocessen 

► lnvesteringsprocessen (anläggningstillgångar) 

► Exploateringsprocessen 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, exempelvis från det 

att en intäkt, kostnad eller liknande genereras till dess att registrering sker i huvudboken 
och slutligen regleras likvidmässigt. 

Vidare har nedanstående analyser och kontroller genomförts. 

► Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 

► Kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 
poster 

► Granskning av momsredovisning 

Granskningen har sammanfattats i en rapport. 

2.3 Granskning av delårsbokslut 
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per 2019-08-31. Kommunen 
upprättar ett delårsbokslut per sista augusti. Syftet har varit att bedöma om de finansiella 
målen kommer att uppnås, om verksamheten har bedrivits inom av fullmäktige uppsatta mål 

och om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och 
ställning. 

Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Den sammanfattande bedömningen av granskningen var att finns en strukturerad 
avrapportering av de enskilda fullmäktigemålen, styrtalen och nämndmålen. Vi delade 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås vid 
årets slut ur ett finansiellt perspektiv men ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då 
de finansiella målen delvis uppfylls medan prognosen för de verksamhetsmässiga målen når 
önskad nivå. 

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

2.4 Granskning av bokslut 
Vi har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda redovisningen med 
avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, kassaflödesanalys, 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunens revisorer 

driftsredovisning och investeringsredovisning. Revisionen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla 
väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. 

Vi kan konstatera att det lagstadgade balanskravet är uppfyllt vilket innebär att de löpande 

intäkterna överstiger de löpande kostnaderna. 

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

2.5 Lekmannarevisorernas rapportering 
Vi har under året genomfört granskning av: 

• Strömstadbyggen AB 
• Strömstadgaragen AB 
• StrömstadNet AB 
• AB Strömstadslokaler 
• AB Strömstads badanstalt 

Granskningen har avrapporterats per bolag i granskningsrapporter. 

3. Granskningar och andra revisionsinsatser 

3.1 Granskning av inköp och upphandling 
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen och teknisk nämnd har 
säkerställt att den interna kontrollen inom inköp- och upphandlingsprocessen är 
ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. 

Granskningen visade brister hos kommunstyrelsen avseende följsamhet till 
kommunfullmäktiges riktlinjer i form av dokumentation av direktupphandlingar men även 
följsamhet till aktuella gränsvärden för direktupphandling utifrån lagen om offentlig 
upphandling. Därutöver framkom att den centrala upphandlingsfunktionen är sårbar och har 
begränsad kapacitet att bistå förvaltningar vid inköp och upphandlingar. Detta ökar risken 
för att ramavtal inte träff as i den utsträckning som är möjligt och lämpligt. 

Granskningen visade även på en bristande efterlevnad hos teknisk nämnd mot 
styrdokument, riktlinjer samt av särskild betydelse lagen om offentlig upphandling. De 
uppmärksammade bristerna är av sådan vikt att teknisk nämnd bör tillse att dessa åtgärdas 
skyndsamt. 

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. I rapporten framgår revisionens 
bedömning och rekommendationer. 
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3.2 Granskning av lokalförsörjningsprocessen 
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Granskningen visade att roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och 
delegationsordning, inte efterlevs samt upplevs vara otydlig i praktiken. Det saknas ett 
sammanhållet styrdokument samt en central funktion avseende lokalförsörjning. Vidare 

framkom att det saknas en aktuell lokalbehovsanalys för kommunen. Granskningen visade 
även att det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, dels mellan 
förvaltningar och bolagen. Därtill saknas rutiner och riktlinjer dels avseende nämndernas 
och bolagens egen uppföljning, dels avseende nämndernas och bolagens uppföljning till 

styrelsen. 

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. I rapporten framgår revisionens 
bedömning och rekommendationer. 

3.3 Förstudie av psykisk ohälsa bland barn och unga (kommungemensam) 
Förstudien var en gemensam studie avseende Orust, Strömstad, Sotenäs och Munkedals 
kommuner. Syftet med förstudien var att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med 

psykisk ohälsa bland barn och unga i respektive kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden är ansvariga nämnder för de 
verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa bland barn och unga i Strömstad kommun. 

Av förstudien framgår två huvudsakliga utvecklingsområden avseende arbetet för att 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Utvecklingsområdena är: att utveckla rutiner för samverkan på enhetschefsnivå, samt att 
utveckla rutiner för att tillse en ändamålsenlig samverkan på verksamhetschefsnivå. Av 
förstudien framgår tre huvudsakliga utvecklingsområden avseende arbetet för att motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga inom socialförvaltningen: att samla styrande dokument 
på ett enhetligt sätt, att förbättra bemötandet av barn och unga som söker hjälp och tillse 
att barn och unga inte slussas mellan olika enheter/verksamheter, samt att förbättra analys 
och uppföljning avseende det förebyggande arbetet. 

Förstudien visar flera likheter mellan kommunerna avseende det förebyggande arbetet och 
samverkan. Det förebyggande arbetet bedrivs i primärt inom elevhälsan och IFO. Samtliga 
lyfter analysarbetet och uppföljningen som utvecklingsområden. Samverkan sker framförallt 
inom närsjukvårdsgruppen, SIP och SSPF. Vi noterar dock vissa skillnader mellan 
kommunerna avseende: det förebyggande arbetet, identifierade riskgrupper, styrning och 
uppföljning samt tydligheten i roll- och ansvarsfördelning. 

Förstudien har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens identifierade 

riskområden. 
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KS/2019-0326

KS § 56 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 
2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för 2019 reviderad 2020-04-01.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2019. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2019 på 60,4 miljoner kronor. 
Resultatet är högre än tidigare prognoser. Positiva poster som högre reavinster 
för finansiella tillgångar, överskott i nämnderna liksom fler passagerare inom 
färjetrafiken ger högre intäkter vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom 
gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt 
om 19 miljoner kronor.

Det förbättrade resultatet kommer i sin helhet att användas för att finansiera 
investeringar och minskar behovet av låneupptagning. 

Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen 
växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna 
som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor.

Nämnderna totalt redovisar positiva resultat med ett överskott mot budget på 
10,9 mnkr. Nästan alla nämnder gör ett positivt ekonomiskt resultat. 
Socialförvaltningen tangerar ett noll-resultat med ett marginellt underskott. Det 
goda resultatet har genererats genom god budgetdisciplin, effektiviseringar och 
god hushållning med gemensamma resurser. I kommunens totala resultat ingår 
också realisationsvinster på 3,5 mnkr, ej planerade utdelningar på 2,7 mnkr och 
en engångsintäkt på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan. Det gynnsamma 
ränteläget ger ett överskott för räntekostnader på lån med 2,1 mnkr.

Vid sidan av god efterlevnad av budgetramar redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Hemtjänsten topprankades i Socialstyrelsens 
brukarenkät där Strömstad delar förstaplatsen. Även brukarundersökningar för 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omvårdnad enligt LSS visar att 
Strömstad ligger i nivå med eller över genomsnittskommunen i Sverige. Inom 
skolan ligger kunskapsresultaten i årskurs sex över genomsnittet för Sverige.

Bokslut 2019 inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, tidigare redovisades de till anskaffningsvärde. I den 
balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav på 

ärende
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ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 175,3 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,9 mnkr, varav 116,6 mnkr avser överföringar från tidigare år. Större 
investeringar har varit ombyggnation av strandpromenaden och anpassning av 
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken.

Av den totala investeringsvolymen avser 56 mnkr ombyggnation av färjeläget. 
Denna investering är kopplad till avtal med rederierna och innebär en 
återbetalning av investeringen till kommunen över en 20-års period.

Årets större investeringsprojekt inom de taxefinansierade verksamheterna är 
utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är 
dubbla råvattenledningar Blomsholm-Färingen, avloppsledningar till och från 
avloppsreningsverket Österröd, dagvatten Seläter, vattenverket på Koster samt 
om- och nybyggnad av tvätt- och sorteringshall på Österröd. 

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten exklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 procent. 
Resultatmålet uppfylls men inte soliditetsmålet som uppgår till 47 procent.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2019:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern 9,5 7,6 1,9

AB Strömstadlokaler 10,2 3,7 6,5

AB Strömstads Badanstalt -0,7 0,1 -0,8

Årets resultat 19,0 11,4 7,6

Resultaten överstiger marginellt ägardirektivens mål för bolagens resultat. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 84
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna årsredovisningen för 2019.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna årsredovisningen för 2019.

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2019. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2019 på 60,4 miljoner kronor. 
Resultatet är högre än tidigare prognoser. Positiva poster som högre reavinster 
för finansiella tillgångar, överskott i nämnderna liksom fler passagerare inom 
färjetrafiken ger högre intäkter vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom 
gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt 
om 19 miljoner kronor.

Det förbättrade resultatet kommer i sin helhet att användas för att finansiera 
investeringar och minskar behovet av låneupptagning. 

Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen 
växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna 
som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor.

Nämnderna totalt redovisar positiva resultat med ett överskott mot budget på 
10,9 mnkr. Nästan alla nämnder gör ett positivt ekonomiskt resultat. 
Socialförvaltningen tangerar ett noll-resultat med ett marginellt underskott. Det 
goda resultatet har genererats genom god budgetdisciplin, effektiviseringar och 
god hushållning med gemensamma resurser. I kommunens totala resultat ingår 
också realisationsvinster på 3,5 mnkr, ej planerade utdelningar på 2,7 mnkr och 
en engångsintäkt på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan. Det gynnsamma 
ränteläget ger ett överskott för räntekostnader på lån med 2,1 mnkr.

Vid sidan av god efterlevnad av budgetramar redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Hemtjänsten topprankades i Socialstyrelsens 
brukarenkät där Strömstad delar förstaplatsen. Även brukarundersökningar för 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omvårdnad enligt LSS visar att 
Strömstad ligger i nivå med eller över genomsnittskommunen i Sverige. Inom 
skolan ligger kunskapsresultaten i årskurs sex över genomsnittet för Sverige.
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Bokslut 2019 inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, tidigare redovisades de till anskaffningsvärde. I den 
balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav på 
ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 175,3 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,9 mnkr, varav 116,6 mnkr avser överföringar från tidigare år. Större 
investeringar har varit ombyggnation av strandpromenaden och anpassning av 
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken.

Av den totala investeringsvolymen avser 56 mnkr ombyggnation av färjeläget. 
Denna investering är kopplad till avtal med rederierna och innebär en 
återbetalning av investeringen till kommunen över en 20-års period.

Årets större investeringsprojekt inom de taxefinansierade verksamheterna är 
utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är 
dubbla råvattenledningar Blomsholm-Färingen, avloppsledningar till och från 
avloppsreningsverket Österröd, dagvatten Seläter, vattenverket på Koster samt 
om- och nybyggnad av tvätt- och sorteringshall på Österröd. 

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten exklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 procent. 
Resultatmålet uppfylls men inte soliditetsmålet som uppgår till 47 procent.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2019:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern 9,5 7,6 1,9

AB Strömstadlokaler 10,2 3,7 6,5

AB Strömstads Badanstalt -0,7 0,1 -0,8

Årets resultat 19,0 11,4 7,6

Resultaten överstiger marginellt ägardirektivens mål för bolagens resultat. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2019
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Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att årsredovisningen för 2019 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2019. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2019 på 60,4 miljoner kronor. 
Resultatet är högre än tidigare prognoser. Positiva poster som högre reavinster 
för finansiella tillgångar, överskott i nämnderna liksom fler passagerare inom 
färjetrafiken ger högre intäkter vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom 
gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt 
om 19 miljoner kronor.

Det förbättrade resultatet kommer i sin helhet att användas för att finansiera 
investeringar och minskar behovet av låneupptagning. 

Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen 
växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna 
som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor.

Nämnderna totalt redovisar positiva resultat med ett överskott mot budget på 
10,9 mnkr. Nästan alla nämnder gör ett positivt ekonomiskt resultat. 
Socialförvaltningen tangerar ett noll-resultat med ett marginellt underskott. Det 
goda resultatet har genererats genom god budgetdisciplin, effektiviseringar och 
god hushållning med gemensamma resurser. I kommunens totala resultat ingår 
också realisationsvinster på 3,5 mnkr, ej planerade utdelningar på 2,7 mnkr och 
en engångsintäkt på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan. Det gynnsamma 
ränteläget ger ett överskott för räntekostnader på lån med 2,1 mnkr.

Vid sidan av god efterlevnad av budgetramar redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Hemtjänsten topprankades i Socialstyrelsens 
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brukarenkät där Strömstad delar förstaplatsen. Även brukarundersökningar för 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omvårdnad enligt LSS visar att 
Strömstad ligger i nivå med eller över genomsnittskommunen i Sverige. Inom 
skolan ligger kunskapsresultaten i årskurs sex över genomsnittet för Sverige.

Bokslut 2019 inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, tidigare redovisades de till anskaffningsvärde. I den 
balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav på 
ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 175,3 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,9 mnkr, varav 116,6 mnkr avser överföringar från tidigare år. Större 
investeringar har varit ombyggnation av strandpromenaden och anpassning av 
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken.

Av den totala investeringsvolymen avser 56 mnkr ombyggnation av färjeläget. 
Denna investering är kopplad till avtal med rederierna och innebär en 
återbetalning av investeringen till kommunen över en 20-års period.

Årets större investeringsprojekt inom de taxefinansierade verksamheterna är 
utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är 
dubbla råvattenledningar Blomsholm-Färingen, avloppsledningar till och från 
avloppsreningsverket Österröd, dagvatten Seläter, vattenverket på Koster samt 
om- och nybyggnad av tvätt- och sorteringshall på Österröd. 

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten exklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 procent. 
Resultatmålet uppfylls men inte soliditetsmålet som uppgår till 47 procent.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2019:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikelse

AB Strömstadbyggen, koncern 9,5 7,6 1,9

AB Strömstadlokaler 10,2 3,7 6,5

AB Strömstads Badanstalt -0,7 0,1 -0,8

Årets resultat 19,0 11,4 7,6

Resultaten överstiger marginellt ägardirektivens mål för bolagens resultat. 

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några speciella aspekter på ärendet 
utifrån listade perspektiv annat än att goda ekonomiska resultat stärker 
kommunens möjligheter att jobba med dessa.
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- Bokslut 2019
Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag gläder mig över att 2019 varit ett bra år för Strömstad 
och Strömstads kommun! Strömstad har en stark tillväxt, 
en god arbetsmarknad och ett gynnsamt geografiskt läge, 
mitt emellan storregionerna Oslo och Göteborg. 
Kommunen redovisar ett resultat om 60,4 mnkr kronor att jämföra 
med det budgeterade resultatet på 33,0 mnkr. Ett starkt resultat 
skapar handlingsberedskap inför framtiden och ger oss även 
möjligheter att amortera på vår låneskuld. Det skapar också utrymme 
för egen finansiering av framtida investeringar liksom för verksam-
hetsutveckling och kommungemensamma satsningar.

Strömstads kommun ska även i framtiden ha en god ekonomi och ha 
en hög kvalitet i våra verksamheter. Det är viktigt att våra invånare är 
nöjda med den kommunala servicen och upplever att kommunen är 
en bra och trygg plats att bo på och verka i. Det är så vi tillsammans 
stärker kommunens attraktivitet.

Som kommun ska vi vara tillgängliga och hjälpa till med alla typer av 
ärenden och behov inom kommunens ansvarsområde. Det gäller även 
i vår roll som myndighetsutövare – med bra service ska vi underlätta 
för alla som har ett ärende hos kommunen.

Planering för framtiden
Strömstads kommun har en fortsatt hög investeringstakt. Vi har haft 
stora utgifter för flera omfattande projekt som är viktiga för vår infra-
struktur. Men de är också nödvändiga för att bibehålla kommunens 
goda ekonomi på lång sikt och för att skydda oss för oväntade 
händelser. Hit hör det nya reningsverket på Österröd som nu tagits 
i bruk. Investeringen uppgår till omkring 240 miljoner kronor och 
finansieras i sin helhet genom förbrukningsavgifter över tid. Det finns 
idag inga planer på höjda avgifter för vatten och avlopp eftersom 
hushållen i Strömstad redan betalar jämförelsevis höga VA-avgifter.

Ombyggnaden av färjeläget vid Uddevallavägen är en investering på 
cirka 165 miljoner kronor. Denna kostnad står färjerederierna för, 
garanti ges i form av ett avtal med innebörden att investeringen ska 
återbetalas på 20 år. Samtidigt får kommunen ytterligare intäkter till 
följd av ökad trafik via den nya hybridfärjan som togs i trafik i augusti 
2019. 

Kustbevakningen har under året flyttat in i en ny anläggning i Myren. 
Myndigheten hyr kontorslokalen av kommunen som under 2019 in-
vesterat 60 miljoner kronor i nya kajer och kontorsbyggnad. Projektet 
har också resulterat i att Koster Marin kunnat flytta godstrafiken till 
Koster från Torskholmen till den nya kajen - en avsevärd förbättring 
rent logistiskt.

Bland framtida investeringsbehov finns ett nytt särskild boende för 
äldre. Den demografiska förändringen, som ser likadan ut i hela 
landet, innebär kort och gott att andelen äldre bland befolkningen 
ökar. Även badhuset och verksamheten där kräver investeringar, 
vi behöver ta ställning till om verksamheten ska flyttas till utveck-
lingsområdet på Myren eller om nuvarande badhus ska renoveras. 
Vi behöver komma igång med bostadsbyggandet, det är en stor 
efterfrågan på hyreslägenheter i centralt läge. Planer för byggnation 
av centrala lägenheter finns på Hedelintomten, i Myren och på 
fastigheten Magistern längs Karlsgatan. Dessutom pågår en detaljplan 
för del av Rådhusberget. Förhoppningsvis kommer byggandet igång 
under 2020. 

Framtiden ljus för Strömstad!
Jag ser ljust på vår kommuns framtid. Det kostar visserligen att 
växa och vi står inför stora och intressanta utmaningar. Men vi bor 
i en kommun med goda framtidsmöjligheter och det är viktigt att 
dessa förvaltas på ett klokt sätt. Strömstad har en stabil ekonomi, 
låg arbetslöshet och en attraktiv boendemiljö – allt detta skapar 
förutsättningar för en positiv utveckling.

En av de kommande årens stora utmaningar är att lyckas rekrytera 
kompetent personal till följd av stora pensionsavgångar bland kom-
munens anställda. Konkurrensen om arbetskraften är stor, efterfrågan 
på personal ser ungefär likadan ut i alla Sveriges kommuner. För att 
vara framgångsrika i rekryteringen behöver Strömstads kommun 
fortsätta att vara en attraktiv plats att leva och verka i. Vi ska också 
vara en attraktiv arbetsgivare. Det jobbet gör vi alla tillsammans 
genom att göra vårt bästa varje dag. Med detta vill jag passa på att 
rikta ett stort tack till alla medarbetare och politiker för ett bra arbete 
under året!

 

Kent Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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I denna förvaltningsberättelse lämnar Strömstads 
kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en översikt över den kommunala koncernens samt kommunens ut-
veckling de senaste fem åren. 

I tabellen ovan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Den kommunala koncernen redovisade 
ett resultat på 84,8 mnkr för verksamhetsåret 2019. Det högre resultatet förklaras främst av orealiserade 
vinster för finansiella tillgångar, positiva resultat i bolagen samt låg kostnadsökning i verksamheten. På 
koncernnivå är verksamhetens kostnader 2019 i nivå med 2018.

Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 19,1 procent vilket är en förbättring gentemot 
tidigare år. Den långfristiga låneskulden på koncernnivå har ökat med 60 mnkr.

Utvecklingen vad gäller folkmängd är för första gången på flera år nedåtgående. Skattesatsen 
är oförändrad. Omfattande investeringar har gjorts inom kommunen de senaste tre åren. Dessa 
investeringar har till viss del finansierats genom upplåning. Kommunen tog upp sitt första lån år 
2018 och under 2019 har lånen ökat med 50 mnkr. Investeringarna består främst av en omfattande 
utbyggnad av reningsverket och ombyggnad av färjeläget för anpassning av nya miljövänligare fartyg 
i färjetrafiken. Färjelägets investering är kopplat till avtal om amorteringskrav med rederierna.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna 
medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde 
på minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 54 procent. 

Årets resultat för kommunen uppgår till 71,9 mnkr där orealiserade vinster för finansiella tillgångar 
förbättrar resultatet samt en engångsintäkt för lagakraftvunnen detaljplan. Enligt kommunallagen 
ska ett balanskravsresultat beräknas som är rensat från orealiserade vinster och förluster för finan-
siella tillgångar samt justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 
Balanskravsresultatet uppgår till 60,4 mnkr och är betydligt högre än tidigare år. 

Den kommunala koncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter, mnkr 395,2 381,4 381,5 371,4 342,0

Verksamhetens kostnader, mnkr -977,9 -978,0 -950,9 -922,4 -856,2

Årets resultat, mnkr 84,8 37,2 40,1 42,1 23,4

Soliditet, procent 27,5 25,7 26,4 26,6 25,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, procent 19,1 16,6 16,2 15,7 14,0

Investeringar (netto), mnkr 211 412 219 161 222

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 1 549,7 1 489,7 1 259,7 1 219,7 1 184,7

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd 31 dec enligt SCB:s statistik, antal 13 218 13 253 13 218 13 079 12 854

Primärkommunal skattesats, procent 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91

Verksamhetens intäkter, mnkr 298,3 296,1 291,7 283,4 253,5

Verksamhetens kostnader, mnkr -976,3 -982,2 -956,1 -925,0 -852,6

Årets resultat, mnkr 71,9 30,0 32,7 37,6 14,4

Årets resultat/skatter o bidrag, Procent 9,3 4,0 4,5 5,5 2,3

Balanskravsresultat, mnkr 60,4 27,8 31,8 36,7 13,9

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 777,5 742,6 723,0 689,1 637,3

Soliditet, procent 46,5 46,1 51,2 55,0 56,2

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, procent 29,5 26,8 27,6 28,1 25,3

Investeringar (netto), mnkr 175 284 141 82 59

Självfinansieringsgrad, procent 70 24 47 77 76

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 180 130 0 0 0

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen, mnkr 241,4 247,1 248,6 247,2 255,2

Antal anställda 1 260 1 252 1 285 1 291 1 255

Förvaltningsberättelse
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Organisationsplan för Strömstads kommun   Organisationsplan för Strömstads kommun 

  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Tekniska förvaltning

   Folkhälsorådet

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

 Socialförvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNDIREKTÖR

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  TEKNISK NÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

   SOCIALNÄMND

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Socialförvaltning

Den kommunala koncernen
Kommunfullmäktige styr kommunen Strömstads kommun är 
en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, så kallade 
förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om 
samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Vart fjärde år väljer 
strömstadborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter och ersättare till kom-
munstyrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till styrelserna 
i kommunens bolag.

Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som 
ska beslutas av  kommunfullmäktige. I Strömstad finns det under 
kommunfullmäktige – utöver kommunstyrelsen och valnämnden – 
fyra facknämnder och fem bolag som har egna ansvarsområden med 
beslutanderätt inom det egna ansvarsområdet. Varje facknämnd och 
bolagen har en egen förvaltning.

Strömstads kommun har tre helägda bolag, AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt. AB Strömstadsbyggen 
äger samtliga aktier i dotterbolagen AB Strömstanet samt AB 
Strömstadsgaragen. En fullständig översikt av den kommunala 
verksamheten inklusive bolagsstrukturen framgår av organisations-
schemat till höger. 

Inom den kommunala verksamheten har 
följande förändringar skett på kommundirektörs 
samt ordförande posterna.
Per-Olof Hermansson avgick som tillfällig kommundirektör den 28 
februari och ny kommundirektör är Mats Brocker från den 1 mars.Ny 
Kommunstyrelseordförande är Kent Hansson 

Nämndernas verksamhet:
Kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, följa upp och 
utveckla kommunens verksamhet som helhet. I ansvaret ingår även 
kultur- och fritidsverksamhet i syfte att öka kommunens attraktivitet. 
Ordförande är Kent Hansson

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens miljö- och 
hälsoskyddsarbete, plan- och byggfrågor, räddningstjänst, mätverk-
samhet, kartframställning, geografisk information och kommunal 
lantmäteriverksamhet. Ordförande är Peter Sövig.

Förvaltningsberättelse
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för Strömstads kommunTekniska nämnden ansvarar för utveckling, byggnation och 
förvaltning av kommunens allmänna platser, väghållning, hamnar och 
markreserv. I nämndens ansvar ingår även vatten- och avloppsför-
sörjning, avfallshantering och fjärrvärmeförsörjning. Ordförande är 
Ulf Gustavsson.

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funk-
tionsnedsatta utifrån gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar också 
för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Hit hör ekonomiskt 
bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt och barn- och 
ungdomsvård. Ordförande är Pia Tysklind.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasieskola. Därtill ingår bibliotek, vuxenut-
bildning, grundsärskola, gymnasiesärskola och kulturskola I nämndens 
ansvarsområde. Ordförande är Lena Martinsson.

Inom bolagen har följande förändringar skett 
på vd (verkställande direktör) samt ordförande 
posterna.
AB Strömstadsbyggen: 
Göran Wallo avgick 31 december 2019 som vd. Ny ordförande är 
Lena Martinsson.

AB Strömstadslokaler: 
Göran Wallo avgick 31 december 2019 som vd. Ny ordförande är 
Ronnie Brorsson.

AB Strömstads Badanstalts: 
Erland Lundqvist avgick den 31 maj 2019 som vd och Marcus Palm 
tillträdde den 1 juni 2019 som tf vd. 
Bengt Simonsson Fröjd frånträdde ordförandeposten den 1:e oktober. 
Roy Andersson tillträdde som ny ordförande.

AB Strömstadsgaragen: 
Göran Wallo avgick 31 december 2019 som vd. Ny ordförande är 
Lena Martinsson.

AB Strömstanet: 
Göran Wallo avgick 31 december 2019 som vd och Mats Brocker 
tillträdde 1 januari 2020 som tf vd. 
Ny ordförande är Bengt Simonsson Fröjd.

Förvaltningsberättelse
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelse

Trots att Sverige tidigare befunnit sig i högkonjunktur, har 
ökningstakten i löner och konsumtionspriser varit måttliga.

Kommunernas ekonomi 
Kommunernas resultat för 2018 försämrades till 14 miljarder 
(föregående år 24 miljarder kronor). Resultatet ligger ändå strax över 
tvåprocentiga tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. 
Däremot finns stora variationer mellan kommunerna. Ett större antal 
kommuner än tidigare visar på negativa resultat. För 2019 var det 110 
kommuner som uppvisade ett negativt resultat, en ökning med 60 
procent jämfört med 2018 och då var ökning 24 procent jämfört med 
för 2017. 

Omfattande styrning via riktade statsbidrag 
Trots synpunkter från kommunerna minskas inte antalet riktade 
statsbidrag. Statskontoret visar i en färsk rapport att den statliga 
styrningen ökat betydligt de senaste åren. Och är idag mycket om-
fattande och detaljerad. Styrningen sträcker sig, enligt Statskontoret, 
långt in i kommunernas verksamhet och påverkar både vad som görs 
och hur det ska göras. Utgångspunkten måste vara att kommuner, 
inom ramen för lag, regler och ekonomiskt utrymme, själva skall 
åstadkomma det bästa möjliga. Många riktade bidrag utformas så 
att de ”skyddar” vissa verksamheter ekonomiskt. De kan därigenom 
motverka nödvändig utveckling och effektivisering av en verksamhet. 
Medan en annan verksamhet istället måste utsättas för större 
besparingar för att kommunen måste klara en ekonomi i balans. 

Kommuner står inför att hantera en situation med minskade ekono-
miska ramar och stora rekryteringssvårigheter. Den stora mängden 
riktade bidrag kräver också administration, där trycket också ökar i 
takt med ökade riktade bidrag. 

Finansieringsprincipen 
Finansieringsprincipens innebörd är att kommuner och landsting inte 
ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att 
finansiera nya statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläg-
gande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kom-
munsektorn, och gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen 
omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte 

på kommunal verksamhet. Varje avsteg från finansieringsprincipen 
innebär att nedprioriteringar måste göras på andra områden. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) skriver att på ett antal områden har 
finansieringsprincipen inte tillämpats korrekt:

• Krav på arbetskläder i hemtjänst 

• Webbtillgänglighetsdirektivet 

• Vård, stöd och behandling av spelmissbruk 

• Många förändringar i socialtjänstlagen

Befolkningsutveckling 
Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor 
betydelse för kommunens kostnader. Verksamheter för barn och 
unga samt gamla kostar mycket. Befolkningsutvecklingen har varit 
svagt positiv för Strömstads kommun sedan 2014 men för 2019 
sjunker befolkningen något och uppgår vid årsskiftet till 13 218. 
Det är framförallt åldersgruppen 20–44 år som sjunker. Det betyder 
att kommunen procentuellt får något färre invånare i dessa viktiga 
grupper, som primärt består av personer som genererar skattein-
komster. Kommunen har i gengäld en något högre andel i gruppen 
som närmar sig pensionsgränsen 45-64 år.

Folkmängd 31 december fördelad på ålder och kön

Ålder

Procentuell fördelning

Strömstads kommun Sverige totalt

2019 2018 2018

M K TOT M K TOT M K TOT
0-6 8 9 8 8 9 9 9 8 8

7-15 11 10 10 11 9 10 11 10 11
16-19 5 4 4 4 4 4 5 4 4
20-24 4 4 4 5 5 5 6 6 6
25-44 26 25 25 26 25 26 27 26 26
45-64 24 25 25 24 24 24 25 24 25
65-79 17 17 17 17 17 17 14 15 15
80- 5 7 6 4 7 6 4 6 5
Totalt, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service 
som efterfrågas. Inför 2020 förväntas enligt prognosen en marginell 
förändring i antalet födda samt i åldersgrupperna 1-18 år. Antalet 
personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Däremot sker en 
ökning av antalet äldre framförallt i åldersgruppen 65-79 år. Blickar 
kommunen framåt är det i åldersgruppen 80 och över som den stora 
förändringen sker. Något som noga måste följas under kommande år. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringslivet i Strömstads kommun är starkt. I kommunen finns cirka  
1 720 företag registrerade och kommunen har ett högt nyföreta-
gande. Förutom en mycket stark besöksnäring, med besöksmål som 
Koster, är handeln den dominerande näringsgrenen. Fler fram-
gångsrika företag finns inom bland annat mekanisk industri, hantverk 
och bygg samt tjänsteleveranser. 

Strömstads kommun är en inpendlingskommun. 18 procent av 
kommunens förvärvsarbetande befolkning, cirka 1 394 personer, bor 
utanför kommungränsen. Nettoutpendlingen uppgår till 760 personer, 
vilket innebär att arbetsutpendlingen ligger under arbetsinpend-
lingen. Sifforna avser 2017. Arbetsmarknaden i Strömstad har haft en 
stabil karaktär över tid. Svårigheten ligger i gapet mellan arbetsmark-
nadens krav och kompetensen hos de som står till arbetsmarknadens 
förfogande. Detta kräver ökade resurser och långsiktiga insatser för 
att möta behovet, inte bara utbildning utan även behov av social 
karaktär.  
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Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen 

långsiktigare planeringsförutsättningar. Välfärdsmiljarderna fördelas 
dels efter invånare och dels efter flyktingvariabler. 

Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- 
och kostnadsskillnader mellan kommuner, till exempel andelen 
barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot 
inte för avsikt att utjämna skillnader som beror på servicenivå, 
kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. Eftersom Strömstads 
kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare 
struktur än rikssnittet fick kommunen 2019 betala en avgift till 
kostnadsutjämningssystemet. 

Koncernen har Sveriges högsta låneskuld per 
invånare
Till trots för att kommunkoncernen ligger högt på Kommuninvests 
skuldlista behöver det ses i ett större sammanhang. Störst del av 
skulden ligger i AB Strömstadsbyggen som har full uthyrning av alla 
bostäder. Här finns en stor värdereserv i förhållande till det bokförda 

Skatter och generella bidrag 
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna och skatteutjäm-
ningen. Skattesatsen för kommunen har sedan 2012 legat på 21,91 
procent för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala 
ersättningar. Ökning av skatteunderlaget och därmed skatteintäkter är 
i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. 

Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift 
Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämnings-
systemet, där den kommunala fastighetsavgiften ingår, vilken är 
en viktig inkomstkälla för Strömstads kommun. Det kommunala 
utjämningssystemet består av bidrag och avgifter för att utjämna 
skilda förutsättningar mellan landets olika kommuner. Till största 
del innebär utjämningssystemet för Strömstads del att kommunen 
betalar avgift till systemet. 

Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 miljarder kronor 
som regeringen tillfört kommuner och landsting i syfte att skapa 

värdet. AB Strömstadlokaler har också en betydande skuld, men har i 
all väsentlighet enbart kommunen som hyrtagare; av förskolor, skolor 
och verksamhetslokaler. Det finns inga stora företagsmässiga risker för 
denna del av skulden.

Kommunen själva har en mindre låneportfölj som också den är säkrad 
mot ett investeringsavtal med de två stora rederierna som trafikerar 
Strömstad-Sandefjord.

Även om kommunen med sina förutsättningar inte önskar att ligga 
högt på skuldlistan så är kommunen och långivare inte bekymrade för 
situationen. Att kommunen gör goda resultat så är det viktigt för att 
kunna egenfinansiera nya investeringar och amortera.

AB Strömstadsbyggen
Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och uthyrnings-
graden förutspås vara fortsatt god. Efterfrågan på bostäder har under 
år 2019 varit stor och förväntas vara det även kommande året.

De fåtal vakanser som finns beror till stor del på att bolaget reserverar 
lägenheter för evakuering i samband med rotrenoveringar.

Bolagets lån är räntesäkrade genom derivat och därmed så är 
räntekostnaden stabil de närmaste åren och bolaget har en god 
betalningsförmåga.

AB Strömstadslokaler
Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och uthyrnings-
graden förutspås vara fortsatt god. Strömstads kommun är bolagets 
största kund och står för mer än 90 procent av alla hyreskontrakt.

Bolagets lån är räntesäkrade till cirka 80 procent genom derivat och 
därmed så förutspås räntekostnaden vara stabil de närmaste åren och 
bolaget har en god betalningsförmåga.

AB StrömstaNet
Bolaget är fortsatt i ett uppbyggnadsskede och har goda möjligheter 
att utveckla verksamheten i och med den digitalisering som pågår 
i hela samhället. Bolaget kommer att ha en viktig strategisk roll i 
kommunens digitalisering av sina verksamheter.

All mobiltrafik kräver väsentligt mer fibernät till alla masterna 
som byggs tätare och tätare för att kunna erbjuda ny teknik så att 
mobiltelefonerna kan fungera.  

Bolagets lån är räntesäkrade till cirka 70 procent genom derivat och 
därmed så förutspås räntekostnaden vara stabil de närmaste åren.

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

M K Tot M K Tot M K Tot

oktober 2018

20-64 år 4 4 4 5 5 5 6 6 6
Öppet arbetslösa 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Program med aktivitetsstöd 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Därav 20-24 år 6 6 6 6 5 6 8 6 7
Antal 20-64 år 102 140 302 25 801 23 980 49 781 171 045 159 799 330 844

oktober 2019
20-64 år 4 4 4 5 5 5 6 6 6
Öppet arbetslösa 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Program med aktivitetsstöd 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Därav 20-24 4 3 4 7 5 6 8 6 7
Antal 20-64 år 161 133 294 27 557 25 803 56 360 178 345 168 569 346 914

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen
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Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsberättelse

Nya skolor och skolorganisation
Strömstads kommun fortsätter satsa och investera för framtiden 
något som bland annat medfört att under 2019 öppnades nya för-
skolor i Skee och på Ånneröd. Dessutom byggdes en ny skolbyggnad 
på Mellegården som därmed fick fem nya klassrum.

För att stärka utvecklingsarbetet och kvaliteten i skolan satsar kom-
munen på en indelning av arbetet i tre verksamheter med vardera sin 
verksamhetschef. 

I tillägg har Strömstads kommun satsat okonventionellt för att 
rekrytera fler behöriga lärare, bland annat har en speciell satsning 
under skoldagarna på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg genom-
förts. Två lärartjänster kunde tillsättas och kontakter knöts med flera 
potentiella fackpersoner samtidigt som Strömstad som boplats kunde 
marknadsföras. 

Agenda 2030
Kommunen satsar framåt för att bli fossiloberoende och som ett led 
i detta arbete har kommunens bolag bytt ut sina fordon till bilar som 
går på biogas. Även ytterligare fordon i kommuns fordonsflotta har 
bytts mot fordon med gasdrift.

AB Strömstadslokaler har också fortsatt satsningen med att byta ut 
gamla oljepannor för uppvärmning. Under 2019 fick båda Badhuset 
och Kulturhuset Skagerak nya värmesystem. Förutom att det ger en 
miljövinst, så är det också en ekonomisk lönsam investering.

Delar av det nya färjeläget invigdes 2019, en satsning som gör att 
hamnen kan ta i mot den nya stora passagerarfärjan Color Hybrid, 
värdens största hybridfärja, som går på diesel och el. 

Maritim satsning
Strömstad är i svenskt sammanhang en utpost mot havet i väster och 
i gränsområdet, därför är staden också viktig för Kustbevakningen. 
Myndigheten har under året, stärkt sin närvaro och har flyttat in i nya 
anpassade lokaler på Myren samt tagit en ny kajanläggning i anspråk.

Kosterhavets Nationalpark firade 10 års jubileum år 2019 och 

kommunen var med och markerade denna för kommunen och 
platsen så viktiga händelse.

Kommunen har fortsatt samarbetet med Tjärnö marina laboratorium 
och genomfört ännu en maritim företagsmässa för att främja 
entreprenörskap med bas i marina värden. Skolans utbyte med 
kunskapscentret på Tjärnö har fortsatt, främst på gymnasienivå.

Digitalisering
Alla kommuner och myndigheter satsar hårt för att bemöta den 
efterfrågan på digitala tjänster som teknikutvecklingen möjliggör. 
Kommunen anställde år 2019 en digitaliseringssamordnare och flera 
projekt för ökad grad av självservice har inletts.

AB Strömstadsbyggen är med i ett treårigt projekt i regi av Sveriges 
Allmännytta som utvecklar standarder inom digitalisering av bostäder, 
med bland annat digitala lås.

Nya lagar kräver lättare  och bättre åtkomst till ny och gammal 
information. Därför satsar kommunen på nya system för att bättre 
hantera alla förfrågningar som kommer in till kommunen. Dessutom 
har kommunen under 2019 en ledande partner i ett interkommunalt 
samarbete för att digitalisera alla kommuners arkiv. 

Service och kvalité
Kontoret för Individ- och familjeomsorg har flyttat in i nya anpassade 
lokaler i sjukhusfastigheten och har därmed fått till en samlokalisering 
som ska ge bättre service och effektiv hantering av verksamhetens 
frågor och ansökningar.

Äldre och andra som bor eller ska bo i våra särskilda boende har 
fått en kvalitetsgaranti som säkerställer och klargör förväntningar på 
utförandet av tjänster.  

Kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster och under 2019 
har en stor del av kommunens anställda utbildats för att bli bättre be-
ställare. På så sätt kommer kommunen uppnå bättre kvalité och spara 
pengar på sina inköp. Dessutom pågår insatser för att säkerställa att 
upphandlingar är i linje med Strömstad kommuns mål och strategi för 
att vara fossiloberoende 2030.

Kommunen har under 2019 fortsatt att utveckla sitt kommuncenter 
för att stärka servicen till invånare och företag. Begreppet ”En väg 
in” är på väg att förverkligas och fler tjänster och frågor kommer 
successivt att hanteras och besvaras i kommuncentret.

Bra chefer och ledare är en förutsättning för en välmående organi-
sation och för att organisationen ska utföra sitt uppdrag till belåtenhet 
för invånarna. Därför satsar kommunen på sina ledare och genomför 
ett ledarutvecklingsprogram med ledarstöd, mentorsprogram och 
handledning, samt olika kompetenshöjande utbildningar.  

Föreningen Norden valde 
under året att lägga sitt 
100-årsfirande i Strömstad 
vilket förärade oss ett besök 
av HM Konungen Carl 
XVI Gustav. Tilldragelsen 
innebar båttur i skärgården, 
chans för Strömstadsbor 
att skaka hand med kungen 
liksom jubileumsmiddag 
i kulturhuset Skagerack. 
Händelsen gav god 
publicitet i media på alla 
nivåer och bidrog till att 
sätta Strömstad på kartan.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Ansvarsstruktur

I Strömstads kommuns kommunala koncern ingår flera nivåer av 
politiskt styrande instanser. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och beslutar i alla viktiga och principiella 
frågor, fastställer skatt och budget. Kommunfullmäktige utser även 
ledamöter till Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter 
dess utveckling och dess ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 

budget, riktlinjer, reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. 
Nämnder och bolagsstyrelser rapporterar till kommunstyrelsen. 

Styrmodell 
Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning mellan 
målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av 
styrning möjliggör för den politiska ledningen att fokusera kom-
munens resurser i större förändringsprojekt, samtidigt som även den 
löpande verksamheten synliggörs och följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av 

verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i kommunfull-
mäktiges vision som är indelad i fokusområden och nedbruten till 
långsiktiga mål vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska ut-
vecklas. Till de långsiktiga målen antar sedan nämnderna nämndmål 
som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning 
av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom 
att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt följs och 
analyseras. En samlad uppföljning av samtliga mål sker i samband 
med delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och 
förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister 
fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår 
från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av kommunfullmäktige 

samt den lagstiftning som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen 
kontrolleras exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 
vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot och 
behandla synpunkter från invånare och kunder. Då kvalitetsstyrningen 
är en integrerad del i verksamheternas dagliga arbete sker upp-
följning kontinuerligt. Rapportering till kommunens förtroendevalda 
sker bland annat i samband med delårsbokslut och årsredovisning då 
uppföljning av den interna kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för god 
ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över 
tiden enligt följande: 

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslutade 
ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är vägledande 
för utveckling och inriktning av verksamheten. 

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket 
fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas för 
kommande generationer.

Mål- och budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för 
resurstilldelning. I början av april meddelar budgetberedningen 
inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. Nämnder 
och förvaltningar arbetar med mål- och budget parallellt med 
bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj 
möts budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar i 
gemensam budgetdialog. Ett beslut om nämndramar tas i kommun-
fullmäktige i juni. Nämnderna tar sedan fram budgetskrivelser, för 
inlämning i mitten av september. Dessa ska innehålla behovsanalys 
utifrån nuläge och bedömda förändringar kommande år, vad gäller 
verksamhet, ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska 
ingå, liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen.

Förvaltningsberättelse
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I slutet av september möts budgetberedningen och respektive nämnd 
i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. Kommunstyrelsen 
upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget och 
slutliga nämndanslag till löpande drift samt investeringsverksamhet. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober/november och 
slutligen så fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av 
november. 

Rapportering och uppföljning
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och 
aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen. 
Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndanslagen, på 
översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras till kommun-
fullmäktige i delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen. 
Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos 
för helårsutfall. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering 
sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska 
analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ 
avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i 
ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll och nämnderna har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Nämnderna ska varje år, med utgångspunkt i reglemente och 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen 
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en 
konsekvens och sannolikhets bedömning.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras 
till nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplan, dock 
minst årligen i samband med redovisning av årsbokslut. Allvarligare 
brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.

Resultatet av uppföljningen ska vidare rapporteras till kommun-
styrelsen och kommunens revisorer i samband med kommunens 
årsbokslut.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunledningsförvaltningen ska säkerställa att styrning och 
uppföljning under året ger kommunstyrelsen ett tillräckligt underlag 
för att utöva sin uppsiktsplikt. 

Uppsiktsplikten organiseras genom dialogmöten och samråd mellan 
kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott 
under året. I årsplanen framgår när kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer att kalla till dialogmöten och samråd. Samrådsmötena pro-
tokollförs och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten sker 
även genom att kommunstyrelsen tar del av löpande rapportering 
av ekonomiskt utfall, betydande händelser samt måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål. Rapportering sker vid fyra tillfällen per år, 
mars, augusti och oktober, samt vid årsbokslut. Kommunstyrelsen får 
även en gång per år en samlad rapportering av nämndernas interna 
kontrollarbete. 

Uppsiktsplikten över de kommunala bolagen sker genom ägardialog 
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för bo-
lagens styrelse och ledning tre gånger per år enligt beslutad årsplan. 
Kommunstyrelsen bevakar även protokoll löpande. Kommunstyrelsen 
skall årligen, senast under mars månad fatta beslut om verksamheten 
i de kommunala aktiebolag, under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast och om brister i 
verksamheten förelegat skall kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Förvaltningsberättelse
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Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges mål-
sättningar ska säkerställa att ekonomin och verksamheten 
genomsyras av en god ekonomisk hushållning, både på kort 
och på lång sikt. 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland 
annat att varje generation själv måste bära kostnader för den service 
som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning krävs en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål 
samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella 
avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör 
hur verksamhetens prestationer och kvalité motsvarar uppställda mål.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Strömstads kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
består av dels ett resultatmål och dels ett balansmål. År 2019 
överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent. 

Soliditetsmålet på 50 procent når dock kommunen inte upp till 
år 2019 till följd av de stora investeringar som har genomförts de 
senaste åren. Kommunens goda resultat innebär dock att soliditeten 
har ökat i jämförelse med 2018.  

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Strömstads kommuns verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
fastställs varje år i budgeten. De långsiktiga målen tar sin utgångs-
punkt i Vision 2030 som lyder: 

En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i 
världsklass. Så lyder kommunfullmäktiges vision för Strömstad år 
2030. 
Utgångspunkten för visionen är Strömstads historia som handelsplats 
och kurort. Visionen fångar också upp kommunens geografiska 
position som mötesplats vid EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan 
Oslo och Göteborg, med närhet till större städers arbetsmarknad i 
Norge. 

Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samtidigt som den betonar 
småstadsmiljön och våra mindre samhällen som viktiga tillgångar. 

Två övergripande mål visar vägen: 
Vision 2030 är kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning för 
kommunens utveckling. Två övergripande mål visar vägen för att nå 
visionen.

Vi ska växa till 15 000 invånare  
Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun 

Sex fokusområden
Utöver övergripande mål innehåller visionen 12 inriktningsmål 
för sex fokusområden. Utvecklingen 2019 kommer att belysas för 
varje fokusområde i kommande avsnitt i årsredovisningen. På flera 
områden är utvecklingen på väg åt rätt håll, men det krävs mer om 
visionen ska uppnås. 

Långsiktigt mål Status Trend

2030 har Strömstad 15 000 invånare

2030 är Strömstad en fossiloberoende 
kommun

God ekonomisk hushållning  och ekonomisk ställning

Finansiellt mål Status Trend Utfall 2019

Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett 
resultat motsvarande minst 4 procent 
av skatter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år. För åren 
2019-2022 är målet 4 procent. 

5,3%

Balansmål 
Soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser får inte 
understiga 50 procent. 

46,5%

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse övergripande mål
Befolkningstillväxten har avtagit under 2019 och för första gången på 
många år uppvisar Strömstad per december månad en befolknings-
minskning med 35 personer och invånarantalet var per december 
13218. Strömstad har under de senaste åren haft en stor andel 
inflyttning till kommunen samtidigt som en stor andel flyttar ut. 
Analyser visar på att in- och utflyttning utgörs av i stort sett samma 
målgrupper det vill säga unga vuxna. Nettotillväxten har hitintills 
varit positiv, men under 2019 bröts trenden med större utflyttning än 
inflyttning. Det övergripande målet att 2030 har Strömstad 15 000 
invånare bedöms därför som ej uppfyllt. 

Andelen fossilfria bilar i kommunens organisation fortsätter att öka. 
Även antal ton co² per årsarbetare utifrån tjänsteresor har minskat. 
En förklaring till detta är att biogas som bränsle har ökat, men även 
att körsträckorna med poolbil och privat bil har minskat. Försäljning 
av fossila drivmedel per capita i Strömstad har minskat något. Målet 
bedöms därför som delvis uppfyllt.
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Barn och utbildning
Skolan har fortfarande en utmaning i att förbättra elevernas 
studieresultat. En del i detta arbete är den pågående ge-
mensamma kompetensutvecklingen – kooperativt lärande. 
Byggnation av förskole- och skollokaler har fortsatt för att 
möta behovet. Det råder brist på lärare och förskolelärare 
nationellt och detta gör det svårt att rekrytera legitimerade 
lärare till förskola och grundskola. En kompetensförsörj-
ningsplan har därför tagits fram under året. 

Förskolan är utbyggd
De nya förskolorna i Skee respektive på Ånneröd har tagits i bruk i 
början av året.  Förskolorna har ökat kapaciteten och alla barn som 
behövt förskola har kunnat få en plats. 

I november 2019 genomfördes den årliga förskoleenkäten. Resultatet 
visar att vårdnads-havarna har en mer positiv syn på förskolans 
verksamhet jämfört med 2018. Det samlade omdömet har år 2019 
ökat till 4,8 från 4,5 föregående år. 

Den nya skolbyggnaden på Mellegårdens skola har tagits i bruk under 
våren och Bojarskolans omställning till en två-parallellig skola har 
startat. 

Måluppfyllelsen i grundskolan behöver öka 
För att öka måluppfyllelsen i grundskolan har barn- och utbildnings-
nämnden riktat en kompetensutvecklingsinsats till lärare i kooperativt 
lärande. Det är en arbetsmetod som inriktar sig på att utveckla 
elevernas samarbete, så att de kan stödja varandra i lärandet och på 
så sätt öka måluppfyllelsen. 

Till det långsiktiga målet att Strömstads förskolor och skolor ska 
rankas bland landets bästa har tre styrtal knutits. Andelen legiti-
merade lärare i grundskolan når upp till målnivån år 2019, men 
andelen legitimerade förskolelärare gör det inte. Genomsnittet av 
andelen av eleverna i årskurs sex och nio som når kunskapskraven 
i alla ämnen ökade år 2018. Årets resultat visar på i något lägre 
måluppfyllelse än 2018, men målnivån för styrtalet uppnås. 

Foto: Karin Björk

Förvaltningsberättelse
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BARN OCH UTBILDNING: LÄRA FÖR LIVET - alla ska lyckas i skolan

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa.

Andel legitimerade lärare i grundskolan
Mål 2019: 65%
Utfall 2019: 68%

Andel legitimerade förskolelärare
Mål 2019: 45%
Utfall 2019: 32%

Andel elever i årskurs 6 och 9 som når 
kunskapskraven i samtliga ämnen
Mål 2019: 75%
Utfall 2019: 75%

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitetsutbildningar

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år
Mål: 68%
Utfall: 68%

Andel behöriga lärare i gymnasieskolan
Mål. 73%
Utfall: 80,5%

Andel niondeklassare från Strömstiernaskolan 
som söker till Strömstad Gymnasium
Mål: 80%
Utfall: 72%

År 2019 var andelen elever i årskurs 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 80,1 procent, vilket är en 
försämring mot föregående år då andelen låg på 86,3 
procent. Andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen 
i årskurs 9 minskade till 69 procent år 2019, pojkarnas 
resultat försämrades jämfört med föregående år medan 
flickornas förbättrades. Av de elever som avslutade sina 
grundskolestudier 2019 var totalt 76 procent behöriga 
till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Strömstad 
ligger fortfarande under riksgenomsnittet (84 procent). 
Behörigheten till gymnasiestudier är det resultat 
där Strömstad har ett tydligt förbättringsområde. 
Sammantaget bedöms därför målet som delvis uppfyllt. 

Strömstad gymnasium rekryterar
Skolledningen har tagit fram en ny marknadsföringsplan 
för rekrytering av elever till Strömstad gymnasium. 
Under året har ett utökat samarbete med företagen i 
kommunen etablerats med syftet att öka utbildnings-
kvaliteten. Gymnasieelever medverkade i årets bok-
mässa i Göteborg och samarbetade med journalister 
kring programpunkter om källkritik och textskapande 
via lärplattformen Mobile Stories. 

Under 2019 har Strömstad gymnasium fortsatt arbetet 
kring att utveckla utbildningen och därigenom öka 
elevernas måluppfyllelse genom ämnesintegrering, 
digitalisering och kooperativt lärande. En förskollärar-
utbildning på distans från Karlstads Universitet slutförs 
under våren 2020.

Till det långsiktiga målet att Strömstad ska erbjuda 
ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom 
eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar 
har tre styrtal kopplats. Våren 2019 var andelen gymna-
sieelever med examen inom tre år 68 procent. Andelen 
behöriga lärare på gymnasiet har ökat. Antalet elever 
från Strömstads kommun som studerar vid Strömstad 
Gymnasium har också ökat eftersom årskullarna är 
större. Däremot har andelen elever vid gymnasiet 
som kommer från Strömstad minskat från 74 procent 
(2018) till 72 procent. Att fler elever väljer utbildningar 
som inte finns på Strömstad gymnasium är också en av 
orsakerna till att kommunen har en större kostnad för 
interkommunala ersättningar än tidigare. Sammantaget 
bedöms det långsiktiga målet som delvis uppfyllt. 

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Förvaltningsberättelse
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Stöd och omsorg
Strömstads kommuns vård och omsorg står sig väl i olika 
nationella jämförelser såsom öppna jämförelser och kom-
munens kvalitet i korthet. Nationella brukarundersökningar 
har genomförts inom verksamheterna vård och omsorg, 
individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Alla 
verksamhetsområden redovisar goda resultat i jämförelse 
med riket. 

Digitala hjälpmedel har prövats inom särskilt 
boende
Verksamheten utvecklas och digitala hjälpmedel av olika slag har 
prövats inom vissa särskilda boenden. Det gäller robotkatter inom 
särskilt boende, duschar som ökar personens självständighet vad 
gäller hygiensituationen, toaletter med tork- och spolfunktion, infor-
mationsskärmar till både hyresgäster och personal för att underlätta 
i information och VR-glasögon. Även kameratillsyn har prövats på ett 
särskilt boende. 

Bredare inriktning för anhörigstöd
Anhörigstödet, som tidigare i första hand har varit riktat mot äldre har 
börjat utvecklats mot att bli mer riktat mot flera grupper i samhället. 
Väntjänsten har utvecklats tillsammans med svenska kyrkan vilket 
innebär: 

utveckling av ett besökstjänstprojekt som gynnar den enskilda 
individen för att minska känslan av ensamhet,

• rekrytering av ideella som kan engagera sig i denna tjänst och 
vara en resurs utifrån det medmänskliga perspektivet,

• handledning och utbildning av ideella för att stärka dem i mötet 
med den enskilda och 

• att låta väntjänsten vara kostnadsfri.

Individ- och familjeomsorgen har i samverkan med kyrkan även 
startat barngrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk 
ohälsa.

Förvaltningsberättelse
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STÖD OCH OMSORG - Det goda livet - hela livet

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmiljön.

Tillgänglighet, bemötande och trygghet 
inom hemtjänsten
Mål: 90%
Utfall: 94%

Tillgänglighet, bemötande och trygghet 
inom särskilt boende
Mål: 90%
Utfall: 91%

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende
Mål: 90%
Utfall:81%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt – helhetssyn
Mål: 90%
Utfall: 81%

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av stöd- 
och serviceformer för att 
möta olika behov under 
livet

Nöjd-medborgar-index äldreomsorg
Mål 2018: 63
Utfall 2018:51

Funktionshinderverksamheten har 
deltagit i bland annat påsk- och 
julmarknad 
Verksamheten för funktionshinder har haft både 
påsk- och julmarknad i kulturhuset Skagerack under 
2019. Det är mycket positivt att deltagarna själva får 
sälja de produkter de tillverkat. Det har varit uppskattat 
av kunderna och stärkt deltagarna i verksamheten. 
Verksamheten har också en egen Facebook-sida. 
Dessa utåtriktade verksamheter har resulterat i att 
många medborgare har kommit till både Solbacken och 
Skagerack och handlat produkter som deltagarna har 
tillverkat. Verksamheten bedriver även caféverksamhet 
i kulturhuset Skagerack.

Samordnad vård- och 
omsorgsplanering har fungerat väl
Den gemensamma rutinen i Västra Götalandsregionen 
för samordnad vård- och omsorgplanering har fullföljts 
när det gäller hemtagning av färdigbehandlade 
patienter från sjukhus. Detta innebär att kommunen 
har kunnat ta emot alla färdigbehandlade patienter 
som tillhör Strömstad. Kommunen har därför inte några 
registrerade kostnader för färdigbehandlade patienter 
från sjukhus 2019.

Götapriset - ett av Sveriges tyngsta 
kvalitetspris för offentligt finansierade 
verksamheter 
Götapriset 2019 tilldelades Västra Götalandsregionens 
Samverkande sjukvård för arbetet med ”Snabbare 
och närmare vård genom samverkan och ny teknik”. 
Samverkande sjukvård har genom ett innovationsarbete 
utvecklat och förbättra utlarmning av kommunens 
sjuksköterskor i väntan på ambulans.

Kompetensutveckling
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem och utbildningar 
har genomförts med olika inriktningar under året. 
Inom verksamhet för individ- och familjeomsorg har 
utbildning erbjudits gällande hedersrelaterad pro-
blematik och barnkonventionen. Utbildning har även 
erbjudits till chefer inom socialförvaltningen med fokus 
på ledarskap i en föränderlig tid och all personal inom 
socialförvaltningen har deltagit i kompetensutveckling 
med fokus på etik.

Socialförvaltningen och folkhälsorådet anordnade 
i november en temavecka för mental hälsa. Under 
temaveckan ingick föreläsningar som passade alla 
medborgare, föreläsningar som riktade sig till elever 
och föreläsningar som riktade sig till personal.

Måluppföljning
Till det långsiktiga målet att Strömstads invånare ska ha 
god tillgång till vård i närmiljö har fyra styrtal knutits. 
Strömstad har deltagit i nationella brukarundersök-
ningar inom vård och omsorg, funktionshinder och 
individ- och familjeomsorg 2019. Verksamheterna 
visar goda resultat i jämförelse med andra kommuner. 
Inom vissa delar av verksamheterna har dock resultatet 
försämrats något i jämförelse med föregående år och 
kommunen når upp till målnivåerna för två av de fyra 
styrtalen. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

Till målet att Strömstad ska erbjuda ett varierat utbud 
av stöd- och serviceformer för att möta olika behov 
under livet har ett styrtal kopplats. Styrtalet hämtas 
från medborgarundersökningen som genomförs 
vartannat år. Vid senaste medborgarundersökningen 
som genomfördes 2018 var måltalet för nöjd-medbor-
gar-index äldreomsorg 63 procent och resultatet som 
uppnåddes var 53 procent. Målet bedöms därför som 
ej uppfyllt. 

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Förvaltningsberättelse
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Strömstad bjuder på kultur och fritidsaktiviteter hela året. 
Under 2019 har invånare och besökare kunnat delta i ett 
flertal arrangemang. Ett strategiskt arbete pågår även för 
att skapa goda förutsättningar för föreningsliv och friluftsliv.

Nya besöksrekord i konsthallen
Konsthallen Lokstallets säsong 2019 var återigen mycket lyckad med 
höga besökssiffror till våra utställningar och kringarrangemang såsom 
konserter, performance och uppläsningar. Den kvalitativa nivån på 
utställningarna var mycket hög med välkända konstnärer såsom 
Lena Cronqvist, Jan Håfström, Linn Fernström och Ernst Billgren 
bland många andra som lockat både Strömstadsbor och turister 
till vernissage och utställningar. Konsthallens unika rum har också 
öppnat upp för platsspecifika verk och under 2019 ställde den unga 
konstnären Maria Bonnier och Dahlin-stipendiaten Liva Isakson 
Lundin ut sitt unika platsbyggda verk ”Stringently Speaking” vilket 
lockade många besökare. 

Arbetet med att fortsätta utveckla skulpturparken har fortsatt och två 
skulpturer har köpts in som kommer att placeras ut i stadsmiljön. 

Lyckad kulturfestival och välbesökt kulturhus
Året inleddes med kulturfestivalen Winter Word Festival med 
bland annat en ”öppen scen” för våra lokala unga talanger, artisten 
Hanna Ferm och programledaren Niklas Källner som drog fulla hus. 
Festivalen som anordnades för elfte gången, lockade fler besökare 
än någonsin tidigare på grund av det breda kulturprogrammet och 
extra marknadsföringsinsatser. Kulturpriset delades också ut till 
kulturskolans danslärare. 

Syftet med kulturhuset är att det ska vara ett hus där Strömstadsbor 
och besökare ska kunna ta del av och utöva kultur av olika slag. Det 
ska vara en plats som bidrar till att människor i alla åldrar och med 
olika bakgrunder träffas. Intresset för kulturhuset Skagerack fortsätter 
att öka och i och med det behovet av att utveckla funktionerna 
och driften av huset för att göra det ännu mer tillgängligt för 
Strömstadsbor och besökare.  

Uppleva och göra

Förvaltningsberättelse
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UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

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

Nöjd-medborgarindex kultur
Mål 2018: 70
Utfall: 55

Nöjd-region-index fritidsmöjligheter
Mål 2018: 65
Utfall 2018: 56

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av sport- 
och kulturarrangemang

Antal arrangemang som kommunen 
bidrar till per år
Mål:
Fritid: 31
Antal öppna arrangemang i Kulturhuset: 
52 varav 12 stycken för barn och unga

Utfall:
Fritid: 28
Antal öppna arrangemang i Kulturhuset: 
84 varav 23 för barn och unga

Under 2019 har det skett flera öppna evenemang varje 
vecka: barnteater med Moliéreensemblen, monolog 
av Thorsten Flinck, Pridefestival, föreläsningar om 
mental hälsa, buggkurser, Don Juan operaföreställning, 
kulturlovsaktiviteter och dansrepetitioner är bara 
ett litet axplock av alla aktiviteter. Fritidsgården 
fortsätter att utveckla sin verksamhet i huset och daglig 
verksamhets café i lokalerna har blivit en naturlig del av 
stadsbilden. Allt pekar på att intresset för kulturhuset 
bara kommer att öka. Dialogen mellan kommunen och 
kulturföreningar/kulturliv sker genom ett kulturhusråd 
som träffas flera gånger per säsong. 

Strategiska beslut som skapar goda 
förutsättningar för utveckling av 
föreningsliv och friluftsliv
Under 2019 har avtal tagits fram för de föreningar som 
varit avtalslösa rörande förhyrning av halltider, vilket 
medför att de nu har införlivats i kommunens totala 
fördelning av tider till samtliga föreningar. Arbetet 
med Strömstadsanda har fullföljts och kommer under 
2020 att knytas ihop med kommunens värdegrund. 
Kommunen har arrangerat ett flertal ledarutbildningar 
ihop med Västra Götalands Idrottsförbund. En 
Multiarena har växt fram i Skee med hjälp av samar-
beten mellan Lions HC Strömstads/Tanums konståk-
ningsklubb samt Skee IF och Skee skola. Från och mer 
2019 kan Strömstads gymnasium erbjuda upp till 450 
övernattningsplatser, vilket skapar bättre förutsätt-
ningar för större cuper och träningsmöjligheter.

Ett nytt föreningsbidragsregelverk har tagits fram, 
som tydliggör förväntningar på bidragssökanden och 
förbättrar uppföljning. Vandringslederna har under 
2019 fått en gemensam huvudman i Bohuslän med 
Västkuststiftelsen som gemensam länk. Drift och 
underhåll sköts som vanligt av respektive kommun.

Utveckling av fritidsgårdens 
verksamhet
Under 2019 har fritidsgården haft fyra riktade verk-
samheter; musik med replokaler på Gymnasiet som 
är öppna två kvällar per vecka, motorverksamhet 
på Prästängen som är öppna två kvällar/vecka, 
teaterverksamhet med två grupper samt idrott, just 
nu bedrivs basket och volleyboll.

UKM Ung Kultur Möts arrangerades i Strömstad i 
år med fritidsgården som värd. Ett arrangemang 
med cirka 100 deltagare från Sverige och Norge där 
deltagarna under tre dagar fick prova på ett antal 
olika kulturyttringar. 

Måluppföljning
Till det långsiktiga målet att Strömstad ska ha en 
levande stadskärna med ett stort utbud av mötes-
platser har två styrtal knutits. Båda styrtalen utgår 
från medborgarundersökningen som genomförs 
vartannat år. Utfallet avser därför år 2018 och inget 
av styrtalet uppnås. Målet bedöms därför som ej 
uppfyllt. 

Till det långsiktiga målet att Strömstad är en 
välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang 
har styrtal knutits för antal arrangemang som 
kommunen bidrar till. Totalt överstiger antalet 
arrangemang som anordnats målnivån. Det 
långsiktiga målet bedöms därför som uppfyllt. 

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Förvaltningsberättelse
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Bygga, bo och miljö
Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig 
förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad 
vill kommunen erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och 
stimulerande miljö.

Fortsatt behov av bostäder
I juni antog kommunfullmäktige en uppdaterad bostadsförsörj-
ningsplan för 2019-2030. 

Utifrån befolkningsprognoser för år 2030 så beräknas behovet 
av bostäder mellan åren 2019-2030 ligga på drygt 700 bostäder. 
Pågående och planerade detaljplaner och utpekade kommande 
bostadsområden förväntas vara tillräckliga för att möta det 
långsiktiga behovet av bostäder. Däremot kan bostadsmarknaden 
och konjunkturen i övrigt påverka byggnationsstarter från privata 
aktörer vilket i praktiken kan medföra att trots att det funnits 
goda planförutsättningar sker inte byggnation i den takt som vore 
önskvärt. Bostadsförsörjningsplanen omfattar även riktlinjer för 
bostadsbyggandet; geografisk inriktning på Strömstad centrum/Skee, 
hushållning av marken med tätare och högre byggnation, strävan 
efter god planberedskap med framförhållning och prioritering av 
större markområden, bostäder för alla människor med mångfald av 
upplåtelseformer, hustyper och storlekar, utveckling av boendemiljöer 
och gröna stråk.  

Under året har Myrenplanen vunnit laga kraft och miljö- och bygg-
nämnden har beviljat bygglov för 117 bostadsenheter. Byggnation 
pågår även i Källviksdalen, Spinnaren och bygglovsansökan har 
lämnats in på Hedelinska tomten. Under 2019 har 21 förhandsbesked 
hanterats vilka ger tio byggrätter för enbostadshus. Totalt har 85 
bostäder färdigställts och fått slutbesked under året varav 20 utgörs 
av enbostadshus, 19 fritidshus och 46 lägenheter.

Utökad tillsyn av strandskydd
Under 2019 startade kommunen upp arbetet med systematisk 
egeninitierad strandskyddstillsyn. Tillsynen utförs i samverkan med 
Miljösamverkan Väst och satsningen är gemensam med övriga 

Förvaltningsberättelse
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BYGGA, BO OCH MILJÖ - Plats för alla - i hela kommunen

Långsiktigt mål Måluppfyllelse Trend Styrtal

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

Antal nya boendeenheter
Mål: 100 (genomsnitt över senaste tre 
åren)
Utfall: 71

Antal nya byggrätter för boendeenheter 
i detaljplan
Mål: 100 (genomsnitt över senaste tre 
åren)
Utfall:100

2030 är vår miljö intakt 
- vi hushåller med 
naturresurser och värnar 
den biologiska mångfalden.

Nöjd-medborgar-index miljöarbete
Mål 2018: 70
Utfall 2018: 55

Andel ekologisk mat i kommunens 
verksamheter
Mål: 22%
Utfall: 21%

kommuner inom ramen för Miljösamverkan Väst. 
Kommunen har tidigare inte utfört någon egenini-
tierad tillsyn och tillsynssatsningen kommer att löpa 
över flera år.

Naturvårdsplanen håller på att 
färdigställas
Det pågående arbetet med att färdigställa underlag 
till kommunens nya naturvårdsplan har försenats 
något men beräknas vara klar för beslut under 
början av 2020. Kommunens kalkning av sjöar 
och våtmarker har genomförts planenligt med 
spridning av cirka 180 ton kalk i sjöar och cirka 100 
ton på våtmarker, 71 vattenprover har tagits för 
effektuppföljning.

Arbetet med att förelägga 
undermåliga enskilda avlopp har 
intensifierats
Under året har miljö- och byggnämnden intensi-
fierat det systematiska arbetet med att följa upp 
tidigare genomförd avloppsinventering genom att 
förelägga de fastighetsägare som inte på frivillig väg 
åtgärdat de brister som tidigare inventering påvisat. 
Syftet är att åtgärda de undermåliga anläggningar 
som finns så att de uppfyller kraven på rening av 
avloppsvatten. Samtidigt fortskrider arbetet med att 
säkerställa vattentillgången på Kosteröarna. Miljö- 
och byggnämnden har utvecklat sina rutiner och 
handlagt några ärenden rörande tillstånd att ta ut 
grundvatten i syfte att öka tillgången på dricksvatten 
på Kosteröarna.

Måluppföljning
Till det långsiktiga målet att det 2030 råder balans 
mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i 
olika upplåtelseformer i hela kommunen har två 
styrtal knutits. Ett styrtal mäter hur många nya 
boendeenheter som har tillkommit i snitt under 
den senaste treårsperioden. Antal klara boendeen-
heter i snitt över de senaste tre åren är 71 per år 
vilket är nära det uppsatta målet.

I genomsnitt över den senaste treårsperioden har 
100 nya byggrätter tillkommit, vilket är i nivå med 
målet. Den sammantagna bedömningen är därför 
att målet är delvis uppfyllt.

Ett långsiktigt arbete pågår inom de områden 
kommunen har ansvar för myndighetsutövningen. 
Målet att vår miljö är intakt 2030 och vi hushåller 
med naturresurser och värnar den biologiska 
mångfalden bedöms dock som ej uppfyllt utifrån 
att de två styrtal som kopplats till målet inte 
uppnås. 

Förvaltningsberättelse
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Trafik och infrastruktur
Strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mellan 
Oslo och Göteborg. Goda kommunikationer och bra infra-
struktur för våra trafikanter är viktiga faktorer för vår lokala 
utveckling.

Fortsatt arbete med att verka för en trivsammare 
och trafiksäkrare stad 
Arbetet med cykelplanen har pågått under 2019. Planen kommer 
att innehålla förslag på åtgärder i det kommunala cykelvägnätet 
med fokus på säkerhet och framkomlighet. Parkeringsbussen har 
under året gått från att vara en tidtabellsstyrd busslinje till att bli en 
av- och påstigningsbuss under juli månad. Under juni och augusti har 
bussen gått enligt tidtabell. En trygghetsvandring har genomförts 
vid Strömstiernaskolan och framtagande av åtgärdsplan pågår. 
En tillgänglighetsvandring har även genomförts i centrummiljön 
tillsammans med pensionärs- och handikapprådet med fokus på 
Karlsgatan. En översyn av trafiksäkerheten på skolorna genomfördes 
inför höstens skolstart 2019. Dialog pågår med Trafikverket angående 
trafiklösningar i det statliga vägnätet, bland annat vägkorsningen 
Karlsgatan/Ringvägen. Under 2019 har även justeringar gjorts i 
trafikmiljön på Södra och Norra Hamngatan för att förbättra flödet. 
Justeringarna har även lett till ytterligare ett antal parkeringsplatser 
centralt.

Förvaltningsberättelse
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Måluppfyllelse Trend Styrtal

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

Antal besökare (gästnätter) 
Mål 2019:Ökning med 3%. Utfall 2019: 
3%
Antal kollektivtrafikresor per invånare. 
Mål 2019: 30 
Utfall 2019: 26
Antal gästhamnsbesök. 
Mål 2019: Ökning med 3%. 
Utfall 2019: 2,6%
Antal färjeresenärer (Strömstad - 
Sandefjord)
Mål 2019: Ökning med 3%
Utfall 2019: 6,7%

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

Antalet avgångar per vecka Strömstad 
- Göteborg 
Mål 2019: 130 
Utfall 2019: 127

Förkorta restiden Strömstad - Göteborg. 
Andel med restid under tre timmar. 
Mål 2019: 85% 
Utfall 2019 82%

Färjeläget beräknas vara färdigställt 
under 2020
Projektet med uppgradering av färjeläget har 
pågått under 2019 och beräknas att vara färdigställt 
sommaren 2020. I augusti 2019 togs Color Lines nya 
hybridfärja i drift. Kommunen har ansökt om medel för 
att möjliggöra laddning av färjan i Strömstad.

Antalet personbilar i färjetrafiken ökande 2019 och 
passagerarantalet passerade 1,5 miljoner. Det har bland 
annat sin förklaring i att Color Line i augusti driftsatte 
sin nya hybridfärja med större kapacitet. Antalet gäst-
hamnnätter och dagsbesökare i gästhamnen har ökat 
som förväntat. Utvecklingen är till stor del beroende av 
väderförhållanden och kan fluktuera mellan åren.

Fortsatt arbete för med att utveckla 
snabba och täta tågförbindelser till och 
från Strömstad 
Under året har samarbetet mellan de tio kommunerna 
längs Bohusbanans sträckning från Strömstad i norr till 
Kungälv i söder intensifierats. Förutom kommunerna 
återfinns fem tunga näringslivsorganisationer i 
samarbetet; Fastighetsägarna, Företagarna, Sveriges 
Byggindustrier, Thordénstiftelsen samt Västsvenska 
handelskammaren. 

Det initiala målet är att den reviderade nationella 
infrastrukturplanen 2022 innehåller såväl dubbelspår 
på sträckningen Göteborg-Uddevalla som utredning av 
alternativa tågsträckningar mellan Göteborg-Oslo. På 
längre sikt är målet att storstadsregionen Köpenhamn/
Göteborg/Oslo, byggs samman via en järnvägsförbin-
delse över Svinesund och genom Bohuslän. Med en 
utvecklad Bohusbana kommer en regionförstoring 
uppnås som stärker attraktionskraften. Tänkbara 

effekter kan vara utökad arbetsmarknad, bredare 
kultur- och friluftsliv, fler företagsetableringar, 
fler invånare och ökat bostadsbyggande. Med en 
dubbelspårig Bohusbana kommer restiderna att 
minska och turtätheten öka och kan bidra till att gods 
kan flyttas från väg till järnväg. Bohuslän har under de 
senaste åren fått fler besökare och gäster. Vi vill att 
våra både långväga och mer lokala gäster ska kunna ta 
det fossilfria alternativet när de besöker oss. 

Under 2019 har det klargjorts att det finns behov av 
en annan organisation för det fortsatta samarbetet. 
Frågeställningen har blivit bredare, från att handla 
om Bohusbanan och persontrafik till att nu omfatta 
en transportkorridor (väg, järnväg och hamnar). 
Bohusbanan har förmåga att utveckla intermodalitet 
mellan trafikslag. I övrigt måste Göteborg och Oslo bli 
parter i det framtida samarbetet. 

Måluppföljning
Målet att Strömstad är ett lättillgängligt besöksmål 
med goda pendlingsmöjligheter bedöms som uppfyllt 
2019. Antalet gästnätter som år 2018 nådde rekord-
nivåer ökade med ytterligare tre procent. Även antalet 
gästhamnsbesök ökade och antalet färjeresenärer 
mellan Strömstad och Sandefjord ökade i och med 
den ökade kapaciteten när Color Lines hybridfärja 
togs i drift. 

Målet att 2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva 
persontransporter och är rustad för transporter till 
Norge bedöms som delvis uppfyllt. Flera aktiviteter 
har genomförts under året tillsammans med övriga 
kommuner längst Bohusbanans sträckning. Antalet 
avgångar mellan Strömstad och Göteborg har ökat 
från 127 till 130 per vecka. Andelen avgångar med en 
restid under tre timmar har dock minskat något
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Näringsliv och arbete
För att säkra jobb och tillväxt även på längre sikt behöver 
näringslivet i Strömstad både utvecklas och breddas. 
Kommunens uppdrag är att skapa bra grundläggande 
förutsättningar för näringslivet, både för befintliga företag 
och för att locka nyetableringar.

Intensifierat samarbete mellan kommun och 
lokala näringslivet för att stärka stadskärnan
Strömstads handel är i allra högsta grad levande och rankas högst 
i landet, med ett handelsindex som motsvarar en kommun med 
cirka 133 000 invånare (källa: Handels utredningsinstitut HUI). 
Handelsindex är ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i 
konkurrens med andra kommuner, där ett handelsindex på 100 
visar att det är lika stort utflöde som inflöde. Strömstad har ett 
handelsindex på 1 010, vilket visar på det enorma flödet av gäster 
som kommer och besöker samt handlar i Strömstad, såväl i Nordby 
som centrala Strömstad. Det finns planer för fortsatt utveckling av 
köpcentret i Nordby. Många invånare såväl företagare påtalar också 
vikten av att fortsätta utveckla stadskärnan och göra den attraktiv. 
Som en fortsättning på tidigare års arbeten kring urban platsinno-
vation har samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet 
intensifierats, med syfte att stärka stadskärnan och dess attraktivitet. 
I detta samarbete mellan kommun och näringsliv har närmare 60 
personer (företagare, kommunala tjänstemän och politiker) deltagit 
aktivt. Arbetet kommer fortgå under 2020.

Fortsatt arbete för öka servicegraden mot 
företagarna
För att säkra jobb och tillväxt även på längre sikt behöver näringslivet 
i Strömstad både utvecklas och breddas. Kommunens uppdrag är 
att skapa goda, grundläggande förutsättningar för näringslivet, både 
för befintliga och nyetablerade företag. Näringslivet upplever att 
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE - Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 har Strömstad 
ett varierat näringsliv 
med högre andel 
kunskapsföretag. 

Antal nyetableringar utöver handel  
och turism
Mål: 64 
Utfall: 54

Svenskt näringslivs ranking - 
företagsklimat
Mål: ökat i jämförelse med  
föregående år
Utfall: plats 122 (106)

Värde löpande insikt (SKR:s 
servicemätning)
Mål: ökat i jämförelse med  
föregående år
Utfall: 76

2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för inflyttning 
och företagsetableringar 
som vill verka inom vår 
gränsregion.

Antal arbetstillfällen
Mål: 7175
Utfall 2018: 6532

företagsklimatet har blivit bättre, vilket visade sig när 
Strömstad 2018 blev årets klättrarkommun i Svenskt 
näringslivs rankinglista över företagsklimat i svenska 
kommuner. Då rankades Strömstad på plats 106 och 
klättrade hela 89 placeringar. Under 2019 tappade 
Strömstad placeringar och rankades på plats 122.

Trots detta upplever företagare som har haft ärenden 
hos kommunen att kommunens service har ökat 
under 2019. Det visar senaste årets Insiktsmätning 
av kommuners service som Sveriges Kommuner och 
Regioner genomför. Nöjd Kund Index (NKI) har totalt 
ökat från NKI 70 till NKI 76 mellan åren 2017 till 2019. 
Högst värden uppvisar serveringstillstånden med NKI 
på 78, miljötillsynen NKI 75 och bygglov med NKI på 72. 
Samtliga verksamheter har fått bättre resultat 2019 än 
tidigare år, med undantag från livsmedelstillsynen, som 
får lägst NKI 2019 med ett värde på 62 och där man har 
tappat från föregående års resultat. 

Under året har kommunen varit ansvarig för två 
frukostmöten för företagen och som tidigare år har 
kommunen tillsammans med Företagarna anordnat 
den sedvanliga sommarträffen där bland annat Linda 
Hammarstrand från Culture Academy föreläste om 
värdskap. 

Måluppföljning
Antalet nya företag under 2019 uppgår till 89. Antalet 
nyetableringar utöver handel och turism var 54, vilket 
understiger målet. 

Målet att Strömstad ska ha ett varierat näringsliv med 
högre andel kunskapsföretag bedöms som delvis 
uppfyllt för år 2019. Målet att Strömstad är attraktivt 
för inflyttning och företagsetableringar bedöms inte 
heller som uppfyllt då antalet arbetstillfällen var 6 529, 
vilket innebär en minskning med tre arbetstillfällen mot 
året innan. 

Förvaltningsberättelse



27

Processer
Att utveckla kommunens service till invånare och nä-
ringsliv har hög prioritet. Det förutsätter ett effektivt och 
strukturerat arbete internt. Under 2019 har bland annat 
digitalisering och e-tjänster för ökad service till invånarna 
varit i fokus.

Omställning mot självservice och säker 
informationshantering
Arbetet för övergång till digital informations- och ärendehantering 
har fortsatt under året. De tre kommunövergripande delprojekt som 
pågår är e-signering, Mina meddelanden samt framtagande av en 
gemensam plattform för e-tjänster. Under året har en ny plattform 
för e-tjänster upphandlats. Målet är att denna ska bli en bas för 
kommunens kommande digitala formulär. Förväntade resultat är 
fler digitala tjänster, effektiv och rättssäker handläggning, säkrare 
posthantering, färre utskick per post samt mindre resurskrävande 
handläggning. Parallellt pågår förvaltningsspecifika projekt för ökad 
digitalisering inom respektive verksamhet. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Kartläggning av interna processer har skett löpande med syftet att 
effektivisera, förbättra och förenkla för både invånare och verksam-
heter. Mallar för projekt- och processbeskrivningar är framtagna och 
används inom samtliga förvaltningar. Systematiskt kvalitetsarbete har 
under året även kommit till uttryck via medarbetarundersökningen, 
en viktig del av uppföljning och åtgärder kring arbetsmiljön vid 
kommunens olika arbetsplatser. 

Informationssäkerhet och digital tillgänglighet 
Successivt ökande krav på säker -miljö och korrekt hantering av 
digital information ställer krav på ett strukturerat arbete för god 
informationssäkerhet. En rad insatser för informationsklassning 
liksom risk- och sårbarhetsbedömningar har genomförts under 
året. Anpassning till ny lag om digital tillgänglighet har ställt krav på 
kompetensuppbyggnad, nya rutiner och arbetssätt kring dokument 
och bilder som publiceras på offentliga organisationers webbplatser 
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och i sociala medier.  Under 2019 har kommunens 
dataskyddsombud lämnat sin första tillsynsrapport 
med en bedömning av åtgärdsbehov för en lagenlig 
hantering av personuppgifter inom kommunen. 
Arbetet för anpassning och åtgärder fortsätter under 
2020. 

Stegvis övergång till e-arkiv
Elektronisk arkivering är en förutsättning för 
en rättssäker och effektiv hantering av alla de 
digitala handlingar och ärenden som hanteras 
i olika verksamheter och som enligt arkivlagen 
ska slutarkiveras. Strömstad deltar sedan 2017 i 
ett regionalt samarbete för ett gemensamt arkiv 
(E-arkiv Väst) och fullföljde under 2019 ett tidigare 
åtagande att testa inköpt system för e-arkivering 
som pilotkommun. Insatsen krävde omfattande 
personella resurser från it-enheten såväl som från 
kommunikationsavdelningen. Strömstads halvårs-
långa insats bidrog till att e-arkivet kunde godkännas 
för inköp och till att samtliga 14 kommuner inom 
E-arkiv Väst kunde ansluta till e-arkivet under året. 
Fortsatt utvecklingsarbete krävs dock för att ansluta 
respektive källsystem till e-arkivet.

Måluppföljning 
Ovanstående aktiviteter och verksamheter har 
bidragit till att Strömstads kommun etablerar 
ett effektivt internt samarbete som styrs av 
helhetssyn och som strävar mot gemensamma 
mål. Samtliga aktiviteter utgör förutsättningar för 
att Strömstads kommun ska kunna nominera sig till 
kvalitetskommun. 

Bedömning av måluppfyllelse avseende de lång-
siktiga målen sker med bakgrund av de nämndmål 
som knutits till fokusområdet.

De två nämndmål som knutits till det långsiktiga 
målet om etablerat och effektivt internt samarbete 
är delvis uppfyllda. Det långsiktiga målet bedöms 
därmed som delvis uppfyllt avseende 2019.

Till det långsiktiga målet att kommunen ska 
ha nominerats till kvalitetskommun 2030 har 
sex nämndmål knutits. Av dessa bedöms fyra 
som delvis uppfyllda och två som uppfyllda. Då 
majoriteten av nämndmålen är delvis uppfyllda 
bedöms det långsiktiga målet som delvis uppfyllts 
avseende 2019.

Till det långsiktiga målet att Strömstad kommun 
ska ha höga betyg i årliga servicemätningar har tre 
nämndmål knutits och två av målen bedöms som 
delvis uppfyllda och ett som uppfyllt. Det långsiktiga 
målet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

INTERNA MÅL: Processer

LångsiktigT mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse

2030 har Strömstads kommun etablerat 
ett effektivt internt samarbete som styrs av 
helhetssyn och gemensamma mål.

2030 har Strömstad nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun.

2030 har Strömstads kommun höga betyg i årliga 
servicemätningar.
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Slutsatser avseende god 
ekonomisk hushållning 
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads 
Kommun inte fullt ut har nått upp till målen om god eko-
nomisk hushållning.
Kommunen gör år 2019 ett mycket bra resultat som överstiger 
det finansiella målet om fyra procent över en fyra årsperiod. Då 
kommunen har och kommer att genomföra flera större investeringar 
säkrar det kommunens finansiella ställning inför framtiden.  

I budget 2019 beslutade kommunfullmäktige om målet att kom-
munens soliditet inte ska understiga 50 procent exklusive pensions-
förpliktelser vilket inte kommunen når upp till år 2019. Kommunens 
soliditet är fortsatt god, men har minskat till följd av flera större 
investeringar. Årets resultat har dock stärkt kommunens soliditet i 
jämförelse med år 2018. 

Kommunen når därför inte upp till de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning år 2019.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2019 helt eller delvis 
nått upp till nio av de totalt 14 verksamhetsmålen. Fem av målen 
bedöms som ej uppfyllda.

Befolkningstillväxten har inte nått upp till målsättningen och den 
medborgarundersökning som gjordes år 2018 visade på låga resultat 
vad gäller äldreomsorg och den upplevda tillgången på kultur- och 
fritidsmöjligheter. Kommunens genomför flera goda insatser i sitt 
miljöarbete men det kan bli bättre. Samtidigt så visar brukarunder-
sökningarna inom såväl hemtjänst som särskilt boende på mycket 
goda resultat, antalet gästnätter har år 2019 överträffat rekordåret 
2018, antalet färjeresenärer ökar, mätningar visar att kommunens 
service till näringslivet är god och kommunen har bidragit till fler 
kultur- och fritidsarrangemang än planerat. 

Då antalet mål som ej har uppnåtts överstiger 25 procent når 
kommunen heller inte upp till god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.

Uppföljningen av nämndernas och styrelsens beslutade internkon-
trollplaner har inte visat på några allvarliga brister under år 2019. I 
de fall kontrollerna har visat på brister har riskområdet förts över till 
internkontrollplanen för år 2020.
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Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än 
intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kom-
munens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Strömstads kommun har sedan införandet år 2000, uppfyllt 
balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. 
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 60,4 mnkr, 
vilket därmed lever upp till lagens krav. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet betydligt bättre.

Kommunen förfogar inte över en resultatutjämningsreserv (RUR) 
eftersom resultatnivån är hög så bedöms detta för tillfället inte som 
nödvändigt.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet 
har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster 
inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar 
balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen 
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för 
realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar 

om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (till 
exempel kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske av 
orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter 
balanskravsjusteringar. 

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa.

• Intäkterna justerades för realisationsvinster på 11,5 mnkr.

• 0,1 mnkr i realisationsvinster gottgjordes resultatet. 
Realisationsvinsten uppstod vid

• försäljning av anläggningstillgång.

• Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på  
11,4 mnkr.

Den nya redovisningslag som trädde i kraft 1 januari 2019 innebär 
att finansiella tillgångar ska redovisas till marknadsvärde. Tidigare 
redovisades de till anskaffningsvärde. Övergången till marknadsvär-
dering 190101 redovisas över eget kapital därefter får fluktuationer i 
marknadsvärderingen resultatpåverkande effekt. För räkenskapsåret 
innebär detta en resultatpåverkan med 11,4 mnkr som i balanskravs-
utredningen elimineras.

Balanskravsutredning mnkr 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 71,9 30,0 32,7
- Samtliga realisationsvinster -0,1 -2,2 -0,9
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
 Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -11,4 0,0 0,0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60,4 27,8 31,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

= Balanskravsresultat 60,4 27,8 31,8

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsresultat
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Väsentliga personalförhållanden
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med 
Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommenda-
tioner samt enligt en överenskommelse i de nordbohus-
länska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat 
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november 
respektive år och redovisar personal som är månadsav-
lönade och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

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

Kvinnor Män Totalt

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Antal 1000 964 968 285 288 292 1285 1252 1260

Andel 77,8 77,0 76,8 22,2 23,0 23,2

Total hade 1260 personer en anställning med månadslön den 1 
november 2019. Andelen män fortsätter sakta att öka och är nästan 
25 procent av antalet anställda. Mellan 2017 och 2018 är det en 
större minskning av antalet personer. Det beror främst på ändringar i 
administrativa rutiner när det gäller registrering av tjänster i samband 
med förändrad sysselsättningsgrad.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män Samtliga

85,2 74,5 82,7

Andel tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön

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

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

% 4,3 3,2 15,0 4,1 80,0 82,6

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1260 
månadsavlönade i november så hade nästan 83 procent en tillsvida-
reanställning. Det är en liten minskning jämfört med föregående år 
vilket tyder på att kommunen har ett något högre behov av personer 
på visstidsanställning. Detta kan dels förklaras av andelen obehöriga 
lärare i skolan som i enlighet med skollagen inte kan anställas på 
tillsvidareanställningar. Behörighetskravet har utökats och gäller 
numera även för lärare i fritidshem.

Förvaltning Män Kvinnor Totalt

Kommunledningsförvaltningen 21 36 57
Socialförvaltningen 48 350 398
Barn- och utbildningsnämnden 72 394 466
Tekniska förvaltningen 55 9 64
Miljö- och byggförvaltningen 22 23 45

Totalt 218 812 1 0370

När det gäller sysselsättningsgrad har det skett en liten förändring 
i strukturen. Kvinnor har ökat andelen heltider medan männen har 
minskat. Inom socialförvaltningen, som är starkt kvinnodominerad, 
så har under en längre tid arbetet med heltidsresan pågått vilket 
förmodligen är förklaringen till kvinnors ökade antal heltider.

Anställda fördelade efter ålder och kön samt medelålder per 
förvaltning i procent

Ålder Totalt

-29 11,4 % KLF 46,3 år
30-39 17,9 % SF 47,1 år
40-49 27,6 % BUF 45,6 år
50-55 16,8 % TF 48,2 år
56-   26,2 % MBF 45,3 år

Totalt 46,6 år

2016 2017 2018 2019

Kvinnor 29 173 kr 29 940 kr 30 692 kr 31 530 kr
Män 31 421 kr 31 950 kr 32 395 kr 33 283 kr
Totalt 29 631 kr 30 353 kr 31 062 kr 31 892 kr

Medellön per kön

Medellönen i kommunen har ökat med 830 kr det senaste året vilket 
är en ökning med 2,7 procent. I denna löneökning ingår årligt löneö-
versyn samt löneglidning till följd av rekrytering. Männens medellön 
är högre än kvinnors vars medellön är 94,7 procent av männens lön. 
Denna skillnad är samma som föregående år men trenden har under 
en längre period varit att skillnaden har minskat. Kommunen arbetar 
aktivt med arbetsvärdering av befattningar för att kunna jämföra 
skillnader mellan lika och likvärdiga arbeten.  

Personalomsättning 
Personalomsättning per förvaltning

2017 2018 2019

Förvaltning Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran

KLF 14,34% 12,55 % 13,00 % 8,12% 1,75 % -
SF 7,63 % 5,48 % 10,85 % 8,57 % 11,59 % 8,39 %

BUF 9,38 % 7,25 % 11,23 % 9,14 % 9,0 % 6,43 %
TF 6,60 % 1,65 % 7,05 % 7,05 % 12,43 % 6,21 %

MBF 8,23 % 8,23 % 28,21 % 22,16% 4,47 % 2,23 %
Totalt 8,71 % 6,60 % 11,57 % 9,24 % 9,63 % 6,65 %

Personalomsättningen minskar vad gäller egen begäran. Det är 
framförallt en skillnad när det gäller MBF. Det är viktigt att tänka på 
att på mindre förvaltningar så ger enstaka personer ett väldigt stort 
utfall på procentsatsen. Minskningen inom BUF vilket är väldigt positiv 
med tanke på det svåra rekryteringsläget och konkurrens om behöriga 
lärare som gäller i hela landet. Det är fortfarande  stora pensions-
avgångar och kommunen arbetar både på kort och lång sikt när det 
gäller handlingsplaner för kompetensförsörjning.

Medelåldern i kommunen är densamma som föregående år men det 
är en förändring när det gäller åldersfördelningen då det är en ökande 
andel i de yngre åldersgrupperna. 
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Den totala sjukfrånvaron har planat ut om man tittar på en längre 
trend. Kostnaden för sjuklön upp till 14 dagar har ökat men ingen stor 
ökning på totala sjukfrånvaron finns. Slutsatsen är att med tydliga 
rutiner fått bättre ordning på rapportering av korttidsjukfrånvaron och 
att det inte är en ökning av antalet sjukskrivningar som blir långvariga. 
Kommunen har under året haft utbildningar för chefer när det gäller 
rehabilitering och tidiga insatser.

2017 2018 2019

KLF 3,59 2,50 2,66
SF 9,25 8,95 9,27
BUF 5,34 6,43 6,11
TF 2,06 1,22 4,11
MBF 6,48 4,33 4,79
Totalt 6,63 6,87 6,97

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och i åldersgrupperna 30-39 och 
40-49 som trenden är ökande. Det är många faktorer som spelar in 
när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och arbetssituationen 
men även den totala livssituationen, stress och andra hälsofaktorer. 
Det är viktigt att arbeta med att säkra upp arbetsmiljön både när det 
gäller fysisk och psykisk miljö samt när det gäller arbetsorganisation. 
Under året har ett långsiktigt arbete med Hållbara schema startat 
upp. Det handlar kortfattat om planering av arbetstid både utifrån 
ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. I medarbetarenkäten 
anger en mycket stor del att det inte finns tid och möjlighet för 
återhämtning inom eller mellan arbetspass. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron kommer vara ett stort fokusområde inför 2020. 

Långtidssjukfrånvaron står för 68 procent av den totala sjukfrånvaron. 
År 2018 var den 65 procent.

Personalredovisning AB Strömstadsbyggen per 
20191231

Sjukfrånvaro

Män Kvinnor
2018 2019 2018 2019

KLF 1,47 1,30 3,27 6,63
SF 8,13 7,88 9,15 9,61
BUF 3,79 2,97 7,04 6,82
TF 1,18 4,20 1,54 3,53
MBF 1,70 1,60 6,86 8,01
Totalt 4,63 4,45 7,72 7,83

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning 

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

   > 29 år 2,19 5,86 4,86 
30-39 år 6,02 7,08 6,77
40-49 år 4,97 8,62 7,82
50-55 år 2,62 8,26 7,05
56 <  4,83 6,08 7,15

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

32,25 67,75

Andel tillsvidareanställda

Andelen tillsvidareanställda är i övervägande del män.

Män Kvinnor Totalt

Ekonomi, ADM 1 5 6
Bobutik 0 4 4

Förvaltning 5 1 6
Fastighetsskötsel 15 0 15

Totalt 21 10 31

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

   -29 10,0 % 4,9 % 6,5 %
30-49 70,0 % 38,0 % 48,4 %
50 - 20,0 % 57,1 % 45,1 %

Totalt 10 21 31

Personalredovisning AB StrömstaNet per 
20191231

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

0 100

Personalvolym

Samtliga anställda i bolaget är män.

Män Kvinnor Totalt

Net 3 0 3
   Totalt 3 0 3

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt

   -29 0 % 0 % %
30-49 0 % 100 % 100 %
50 - 0 % 0 %  %

Totalt 0 3 3

 Samtliga anställda är män mellan 30-49 år.

Förvaltningsberättelse
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Förväntad utveckling

Förvaltningsberättelse

Internationell utveckling 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin ekonomirapport 
(oktober 2019), att den svenska konjunkturen försvagas. BNP bedöms 
falla till 1,3 procent 2019 från 2,3 procent 2018. För de kommande 
åren förväntas BNP ligga strax under 2 procent. Låg BNP-tillväxt 
förklaras i huvudsak av en dämpad investeringstakt. Prognoser för 
global BNP har reviderats ned för 2019 och nästa år. Prognosen för 
2019 är den lägsta sedan 2009. 

Det finns dock orosmoln i denna prognos bland annat på grund av 
pågående handelskrig mellan USA och flera länder. Konsekvenser 
av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen samt flera olika 
pågående konflikter är faktorer som kan få påverkan den ekonomiska 
utvecklingen. Till det kommer att flertal länder i Europa har svaga 
offentliga finanser och en hög offentlig skuldsättning.

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

Norges ekonomi är välbalanserad efter en stark prestation 2019.  
Tillväxtutsikterna präglas av oljeinvesteringar som efter den starka 
ökningen i fjol väntas minska måttligt det här och nästa år. 

Den stabila efterfrågan från företagsverksamheten, i synnerhet den 
privata konsumtionen, kommer att stärka tillväxten i ekonomin, 
meddelar Nordeas norska chefsekonom. Därför kan kommunen 
förvänta sig fortsatt försiktig uppgång i den norska gränshandeln i 
Strömstad 2020.

Inhemsk utveckling 
Den lägre BNP-tillväxten kommande år kommer i första hand av en 
svag ökning av inhemsk efterfrågan (konsumtion och investeringar). 
En motvikt till detta är den förväntade ökningen på offentliga investe-
ringar. De offentliga investeringarna väntas öka både 2020 och 2021. 

I och med att BNP förväntas växa långsammare än tidigare förmodas 
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Förvaltningsberättelse

Det ska noteras att siffrorna är just en prognos. Strömstads kommun 
har i sin vision för 2030 att vi ska vara 15 000 invånare. Kommunen 
ser av SCBs prognos att det kan bli svårt att öka inflyttningen i en 
sådan takt. Klart är att kommunen kan vara med att påverka sin 
attraktivitet och det är då viktigt att kommunen försöker attrahera 
unga familjer med inkomsttagare.

Efter utredning av kostnadsutjämningssystemet beslutade riksdagen 
den 20 november 2019 om en ny modell för utjämningssystemet. 
För Strömstads del innebär det att avgiften ändras så kommunen inte 
lägre kommer att vara nettogivare utan i stället bli nettomottagare.

I skattesystemet finns även en regel om LSS-utjämning vilken ska 
jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade). Utjämningen avgörs av antalet personer 
inom kommunen som har insatser inom LSS. För 2020 och framåt är 
den preliminära beräkningen att avgiften ökar för kommunens del. 

Det finns en betydande osäkerhet om hur de framtida skattein-
täkterna ska bli, då är prognoser en viktig del i den ekonomiska 
planeringen. Strömstads kommun utgår ifrån de prognoser som 
SKR tar fram. Prognosen över befolkningsutvecklingen ligger till 
grund för planeringen av de kommunala verksamheterna som skola, 
barnomsorg med mera.

Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att kom-
muninvånare som äger en fastighet ska betala en avgift baserad 
på taxeringsvärde. För kommunens del uppgår avgiften till 40,6 
miljoner kronor för 2020.

Personal- och kompetensförsörjning 
Under kommande år märks en betydande personalavgång i 
kommunens organisation. Detta kommer sig dels av pågående 
generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens 
om personal. De mest svårrekryterade yrkesgrupperna är 
lärare, socionomer samt medarbetare med kompetens inom 
samhällsbyggnadsområdet.

Strömstads geografiska läge och den goda arbetsmarknaden gör 
att efterfrågan på lägenheter och lokaler är god för framtiden. 
Rekrytering av en ny verkställande ledning i AB Strömstadsbyggen 
kommer att ske under 2020 och siktet är inställt på att nå en 
högre produktion av hyresrätter för att underlätta för företaget 
att rekrytera och växa. Strömstadsbyggen planerar att påbörja 
nybyggnation av bostäder under år 2020, bland annat i kvarteret 
Magistern och på Rådhusberget i centrala Strömstad.

att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år, vilket medför en 
snabb uppbromsning av tillväxten i skatteunderlaget. Det innebär att 
ett betydande gap riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter 
och de kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Löneutvecklingen 
väntas, trots stark utveckling på arbetsmarknaden, vara låg. För 2020 
beräknas timlöneökningarna stanna på 3,1 procent.

Inför 2020 beräknas inflationen ligga på 1,8 procent 1.  En sämre 
utveckling av skatteunderlaget 2019-2021, i kombination med 
fortsatt stora ökningar i efterfrågan på kommunal service, väntas 
leda till sämre resultat. SKR betonar att om kommuner och 
landsting ska nå bättre resultat behövs skattehöjningar samt ökade 
statsbidrag. Åtgärderna förväntas ändå bara delvis kunna möta den 
ökade efterfrågan på resurser i kommunala verksamheter som de 
demografiska förändringarna medför. Det kommer med andra ord 
att krävas effektiviseringar för att möta utmaningar som ekonomi, 
demografi och rekryteringsbehov. 

Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på 
kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdraget. 

Statlig styrning 
En viktig del i kommunens budgetarbete är hur kommunerna 
påverkas av den statliga styrningen. Stabila planeringsförutsättningar 
är centralt för varje kommuns budgetarbete.

Det kommunala skatteunderlaget 
Kommunens skatteintäkter påverkas av skatteunderlagets utveckling 
samt befolkningsförändringar. Skatteunderlaget har växt under åren 
2015 till 2018, men kommer nu att minska för 2020 och stabiliseras 
2021. Orsaken är att konjunkturen viker för första gången sedan 2010. 
Främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas i svagare takt, men 
huvuddelen till inbromsning av tillväxten i skatteunderlaget förklaras 
av en regeländring avseende höjning av grundavdrag för personer 
som fyllt 65 år. 

Det faktiska skattunderlaget beräknas för 2020 uppgå till 2,5 procent 
och för 2021 till 3,2 procent. För att därefter öka till 3,9 procent 2022.

1 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Ekonomirapporten oktober 2019

Källa: befolkningsprognos från SCB 2018–2030.
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Balansräkning

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019 2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 37,2 84,8 30,0 71,9 33,0
Skattekostnad 2,6 6,2 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar 79,1 95,1 33,7 47,8 40,7
Justering för realisationsvinst/-förlust 9 0,0 0,0 -2,4 -3,6 0,0
Justering för förändring pensionsavsättning 7,0 6,2 7,0 6,2 25,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -4,1 -5,0 0,0 0,0 0,0
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 121,8 187,3 68,3 122,4 98,7
Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet -3,9 -1,9 -3,9 -1,9 0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 12,5 -0,3 8,3 -4,6 -4,1
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 14,7 -52,5 42,7 -10,9 -16,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 145,0 132,7 115,4 105,2 77,8
INVESTERINGAR
Inköp av materiella tillgångar -412,7 -236,8 -284,4 -200,7 -218,0
Avyttrade materiella tillgångar 2,1 0,0 2,2 0,1 0,0
Inköp av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avyttrade finansiella tillgångar 43,4 -13,7 43,4 -13,7 0,0
Aktieägartillskott 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -367,1 -249,8 -238,8 -214,3 -218,0
FINANSIERING
Utökat utnyttjande kontokredit*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskat utnyttjande kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återbetald utlåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristig upplåning 230,0 70,0 130,0 50,0 100,0
Amortering 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder 12,8 26,1 12,8 26,1 47,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 242,8 86,1 142,8 76,1 147,0
Årets kassaflöde 20,7 -30,9 19,5 -33,1 6,8
Likvida medel vid årets början 31,7 52,4 16,7 36,2 -41,8
Likvida medel vid årets slut 52,4 21,4 36,2 3,1 -35,0

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019 2019

Verksamhetens intäkter 1 381,4 395,2 296,1 298,3 316,6
varav jämförelsestörande poster 3 2,2 0,1 2,2 0,1 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -978,0 -977,9 -982,2 -976,3 -1 021,0
varav jämförelsestörande poster 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -79,1 -95,1 -33,7 -47,8 -40,7
Verksamhetens nettokostnader -675,7 -677,7 -719,9 -725,7 -745,1
Skatteintäkter inkl slutavräkning skatteintäkter 5 535,4 554,7 535,4 554,7 554,5
Generella statsbidrag och utjämning 6 207,1 222,8 207,1 222,8 223,9
Verksamhetens resultat 66,9 99,7 22,7 51,7 33,3
Finansiella intäkter 7 9,6 29,6 9,6 29,6 4,7
Finansiella kostnader 7 -36,7 -38,5 -2,3 -9,4 -5,0
varav jämförelsestörande poster 3 0,2 14,9 0,2 14,9 0,0
Resultat före finansiella poster 39,8 90,9 30,0 71,9 33,0
Bokslutsdispositioner 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0
Skatt -2,6 -4,1 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8 37,2 84,8 30,0 71,9 33,0

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019 2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar: 10
Mark, byggnader o tekniska anläggn 2 085,4 2 360,7 703,3 925,8 0,0
Maskiner och inventarier 56,9 55,5 54,1 53,4 0,0
Pågående arbeten 225,9 93,5 141,0 72,1 0,0
Summa materiella anläggningstillgångar: 2 368,3 2 509,8 898,4 1 051,4 1 135,0

Finansiella anläggningstillgångar: 11
Aktier, andelar, bostadsrätter 7,2 7,2 52,5 53,2 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar: 9,1 9,1 54,4 55,1 59,0
Summa anläggningstillgångar 2 377,4 2 518,9 952,8 1 106,5 1 194,0

Omsättningstillgångar
Förråd 12 2,2 2,1 1,7 1,6 0,0
Exploateringsverksamhet 13 72,4 74,3 72,4 74,3 0,0
Kortfristiga fordringar 14 84,8 88,3 74,8 79,4 125,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 116,0 132,3 116,0 132,3 129,0
Kortfristiga placeringar 16 25,5 25,6 25,5 25,6 20,0
Kassa och bank 17 52,4 21,4 36,2 3,1 0,0
Summa omsättningstillgångar 353,2 344,0 326,5 316,2 274,0
Summa tillgångar 2 730,6 2 863,0 1 279,3 1 422,7 1 468,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 18 700,4 786,9 589,5 661,4 611,0
därav årets resultat 37,2 84,8 30,0 71,9 33,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 78,0 84,3 78,0 84,3 85,0
Uppskjuten skatt 20 20,6 21,7 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,6 106,0 78,0 84,3 85,0
Skulder
Långfristiga skulder 21 1 629,6 1 715,7 269,9 346,0 472,0
Kortfristiga skulder 22 301,9 254,3 341,8 331,0 300,0
Summa skulder 1 931,6 1 970,1 611,8 677,0 772,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 730,6 2 863,0 1 279,3 1 422,7 1 468,0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 23 247,1 241,4 247,1 241,4 236,8
Borgensförbindelser 24 8,5 4,5 1 367,8 1 373,8 0,0

Soliditet enligt balansräkning 25,6% 27,4% 46,1% 46,5% 41,6%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 16,6% 19,0% 26,8% 29,5% 25,5%

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Resultaträkning

Kassaflödesanalys
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper

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

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att 
tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används den 
linjära metoden. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
bokförs initialt som långfristig skuld och intäktsförs sedan successivt 
i takt med att avskrivningar sker för anläggningen. För befintliga 
investeringar tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:

Maskiner och inventarier 3, 5, 8, 10 och 20 år

Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och renhållning 10, 
15, 20, 25, 30  33, 50 och 75 år

Mark och konst – ingen avskrivning

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

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4. 

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 

1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgiftsbe-
stämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2019 
har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld. Den årliga 
förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats 
med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för vatten och avlopp, 
fjärrvärme- och avfallskollektiven har överförts till vardera inves-
teringsfond och redovisas som skuld i kommunens balansräkning. 
Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond som avser två 
förrådsbyggnader och energihuset på Återvinningscentralen. 

Under 2019 har en genomgång av vatten- och avloppsverksamhetens 
anläggningsregister gjorts. Detta har resulterat i förändringar i 
avskrivningstider för anläggningarna och anslutningsavgifterna. Den 
genomsnittliga avskrivningstiden i verksamheten uppgår nu till 46 år 
jämfört med tidigare 40 år. Konsekvensen av detta är att anläggnings-
värdet skrivits upp med 25,3 mnkr som en resultateffekt 2019. Från 
2020 kommer de nya avskrivningstiderna tillämpas. 

Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10 procent 
av årets anslutningsavgifter. Resterande 90 procent av anslutnings-
avgifterna från tidigare år periodiseras med fram till och med 2019 
med 1/30-del per år, i enlighet med rekommendationerna. I och med 
förändringen av avskrivningstiderna i verksamhetens anläggningsre-
gister kommer från och med 2020 en periodisering av anslutnings-
avgifterna göras med 1/46-del per år för att harmonieras med den 
genomsnittliga avskrivningstiden i anläggningsregistret.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkta i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska 
åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell 
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Portföljens förvaltning 
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. 
Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärde.

Den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 anger 
att möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
tagits bort och tidigare års uppskrivningar behöver därför återföras. 

Detta gäller insatskapital i Kommuninvest. Återföringen minskar 
den finansiella anläggningstillgången och samtidigt minskas eget 
kapital med motsvarande belopp. Någon resultateffekt uppstår inte 
med anledning av denna justering. Den nya lagen anger även att 
finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Detta gäller 
kommunens innehav i korta placeringar samt pensionsfonder. Dessa 
har tidigare värderats till anskaffningsvärde. Från med årsskiftet tas 
dessa upp till marknadsvärde och får för året en resultatpåverkan. 
Gatukostnadsersättningen som tidigare var upptagna bland de 
långfristiga skulderna har i enlighet med nya redovisningslagen 
överförts till eget kapital. Jämförelsetalen för år 2018 är omräknade 
för årsredovisning 2019.

Sammanställda räkenskaper 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda 
koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och 
AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två 
helägda bolag; Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den samman-
ställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. 
Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. 

Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand 
kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar kompo-
nentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt 
BFNAR 2012:1 (K3).  AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 
2016. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2016:10 (K2).
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2019 2018 2019

Försäljningsintäkter 16,3 18,2 7,5 8,3
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,2 8,8 6,2 8,8
Konsumtionsavgifter 79,5 79,4 94,2 94,6
Parkeringsavgifter 5,8 6,7 5,7 6,6
Hamnavgifter 32,1 34,3 32,1 34,3
Daghemsavgifter 11,4 12,1 11,4 12,1
Äldreomsorgsavgifter 12,0 12,5 12,0 12,5
Felparkeringsavgifter 0,4 0,6 0,4 0,6
Bidrag 68,6 69,0 68,6 69,0
Försäljning av verksamhet 12,0 14,1 12,0 14,1
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 6,5 6,5 6,5 6,5
Projektintäkter 9,2 8,1 9,2 8,1
Hyresintäkter 143,7 146,9 22,1 20,7
Övriga intäkter -12,5 3,8 17,9 27,8
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning -9,7 -25,8 -9,7 -25,8
Summa 381,4 395,2 296,1 298,3

Kommunkoncernen Kommunen

Not 3 Jämförelsestörande poster 2018 2019 2018 2019

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 2,2 0,1 2,2 0,1
Finansnetto
Orealiserade vinster Öhman fonder & Nordea fonder 0,0 11,4 0,0 11,4
Realisationsvinst Öhman fonder 0,2 3,5 0,2 3,5

Kommunkoncernen Kommunen

Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2019 2018 2019

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 616,1 634,7 587,7 605,4
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 6,1 6,7 6,1 6,7
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 32,2 36,2 29,5 33,4
Personalsociala avgifter 9,8 10,4 9,8 10,4
Arvode förtroendevalda 5,1 5,3 5,1 5,3
Pensionsutbetalningar till pensionärer 12,1 12,2 12,1 12,2
Lokalhyror -0,1 0,6 94,4 101,5
Övriga lokalkostnader 94,7 97,6 19,5 18,2
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 4,7 5,6 4,7 5,6
Transfereringar och bidrag 19,2 19,0 19,2 19,0
Köp av verksamhet 54,7 49,9 54,7 49,9
Konsulttjänster 6,3 11,5 14,9 11,5
Justering avskrivningstider VA 0,0 -25,2 0,0 -25,2
Diverse främmande tjänster 18,6 20,3 18,6 20,3
Tele- och datakommunikation, porto 3,6 4,8 3,6 4,8
Hotell- och resekostnader, transporter 19,4 19,3 19,4 19,3
Material 44,1 42,9 44,1 42,9
Projektkostnader 9,5 7,7 9,5 7,7
Entreprenader 9,7 8,2 9,7 8,2
Övriga kostnader 12,1 10,0 19,5 19,0
Summa 978,0 977,9 982,2 976,3

Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader: 2018 2019 2018 2019

Leasingavtal transportmedel 3,4 3,4 10,6 11,1
Leasingavtal maskiner och inventarier 0,0 1,1 4,2 7,4
Lokalhyror 79,0 89,1 395,1 445,6

Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 och 5 år

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 2018 2019 2018 2019

Fastigheter och anläggningar 68,0 79,1 23,7 32,7
Maskiner och inventarier 11,0 12,1 10,0 11,1
Nedskrivning av anläggningstillgång 0,0 4,0 0,0 4,0
Summa 79,1 95,1 33,7 47,8

Not 5 Skatteintäkter 2018 2019 2018 2019

Egna skatteintäkter 538,2 560,1 538,2 560,1
Slutavräkning föregående år, korrigering -2,0 0,3 -2,0 0,3
Slutavräkning innevarande år, preliminär -0,8 -5,7 -0,8 -5,7
Summa 535,4 554,7 535,4 554,7

Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift 2018 2019 2018 2019

Inkomstutjämning 181,3 185,0 181,3 185,0
Kostnadsutjämning -23,2 -17,2 -23,2 -17,2
LSS-utjämning -8,6 -7,7 -8,6 -7,7
Strukturbidrag 10,3 10,4 10,3 10,4
Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag 2,1 9,3 2,1 9,3
Generella bidrag från staten 8,7 5,1 8,7 5,1
Kommunal fastighetsavgift 36,5 38,0 36,5 38,0
Summa 207,1 222,8 207,1 222,8

Noter

Räkenskapsrevision 2018 2019 2018 2019

Kostnader för räkenskapsrevison 0,6 0,5 0,5 0,4
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar 2018 2019 2018 2019

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 217,3 243,4 35,8 35,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 26,1 17,6 0,0 0,0
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 243,4 261,0 35,8 35,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -26,1 -31,1 -1,7 -1,8
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -5,0 -5,8 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -31,1 -36,9 -1,8 -1,9

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 212,3 224,1 34,0 33,9

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 600,4 2 785,5 804,6 949,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 185,1 315,8 144,4 234,0
Investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning och utrangering 0,0 -11,4 0,0 -11,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 785,5 3 089,9 949,0 1 171,9

Ingående ackumulerade avskrivningar -824,4 -886,2 -257,2 -279,6
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -26,2 2,7 0,0 28,8
Årets avskrivningar -61,7 -69,7 -22,4 -29,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -912,4 -953,2 -279,6 -279,9

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 1 873,1 2 136,6 669,4 892,0

MASKINER  OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 284,1 296,2 261,1 274,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 14,2 10,6 12,9 10,4
Försäljning och utrangering -2,1 -0,8 0,0 -0,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296,2 306,0 274,0 283,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -229,1 -239,3 -208,7 -220,0
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 2,1 1,1 0,0 0,9
Årets avskrivningar -12,3 -12,3 -11,3 -11,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -239,3 -250,5 -220,0 -230,4

MASK O INV Utgående bokfört värde 56,9 55,5 54,1 53,4

PÅGÅENDE ARBETEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 38,5 225,9 14,0 141,0
Nyanskaffningar under året 408,5 210,5 284,4 175,3
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -221,0 -343,0 -157,3 -244,3
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 225,9 93,5 141,0 72,1
Summa 2 368,3 2 509,8 898,4 1 051,4

Not 7 Finansnetto 2018 2019 2018 2019

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 3,9 2,7 3,9 2,7
Utdelning värdepapper 0,9 0,8 0,9 0,8
Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar 0,0 18,0 0,0 18,0
Räntor på likvida medel 0,2 0,2 0,2 0,2
Realisationsvinster/förlust omsättningstillgångar 0,2 3,5 0,2 3,5
Övriga finansiella intäkter 4,4 4,4 4,4 4,4
Summa 9,6 29,6 9,6 29,6

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande poster 34,8 29,2 0,4 0,2
Bankkostnader 0,3 0,3 0,3 0,3
Orealiserade förluster finansiella omsättningstillgångar 0,0 6,6 0,0 6,6
Ränta på intjänade pensionsförmåner 1,6 2,1 1,6 2,1
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 0,1 0,2
Summa 36,7 38,5 2,3 9,4

Kommunkoncernen Kommunen

Noter
Kommunkoncernen Kommunen

Not 8  Årets resultat 2018 2019 2018 2019

Avstämning av balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen 30,0 71,9
Avgår: samtliga realisationsvinster -2,2 -0,1
Avgår: orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0,0 -11,4
Årets balanskravresultat 27,8 60,4

Not 9  Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 2018 2019 2018 2019

Justering för realisationsvinst/-förlust -2,4 -3,3 -2,4 -3,6
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1,7 -1,7 0,0 0,0
Summa -4,1 -5,0 -2,4 -3,6

Noter
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Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter m.m. 2018 2019 2018 2019

Aktier:
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 2,4 2,4
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 15,0 15,7
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 25,6 25,6
AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
SKL Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening 7,2 7,2 6,8 6,8
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 9,1 9,1 54,4 55,1

Kommunkoncernen Kommunen

Not 12 Förråd 2018 2019 2018 2019

Förrådslagt material 1,9 1,7 1,4 1,4
Bränslelager 0,3 0,4 0,2 0,2
Summa 2,2 2,1 1,7 1,6

Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2018 2019 2018 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 42,6 43,2 42,6 43,2
Nyanskaffning 0,6 -8,4 0,6 -8,4
Försäljning/realiserad vinst 0,0 3,5 0,0 3,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 43,2 38,2 43,2 38,2
Orealiserad vinst/förlust markandsvärdering 7,2 18,4 7,2 18,4
Utgående ackumulerat marknadsvärde 50,4 56,6 50,4 56,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 50,4 56,6 50,4 56,6

Not 13 Exploateringsverksamhet 2018 2019 2018 2019

Exploatering Myren 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Canningområdet  19,3 22,3 19,3 22,3
Exploatering Mällbyhöjd     2,6 2,6 2,6 2,6
Exploatering DP Hålkedalen hamn 6,7 7,0 6,7 7,0
Exploatering Bojar/Grandalen       0,5 0,5 0,5 0,5
Exploatering Monelid/Seläter 0,9 0,9 0,9 0,9
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr 1:18 38,1 38,1 38,1 38,1
Exploatering Laholmen 0,4 0,4 0,4 0,4
Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8
Exploatering G:a Hällestrandsvägen 0,8 1,2 0,8 1,2
Övriga exploateringsprojekt 1,9 0,1 1,9 0,1
Summa 72,4 74,3 72,4 74,3

Not 14 Kortfristiga fordringar 2018 2019 2018 2019

Konsumtionsavgifter 0,5 0,7 0,5 0,7
Barnomsorgsavgifter 0,4 0,3 0,4 0,3
Äldreomsorgsavgifter 0,8 0,7 0,8 0,7
Fakturering övrig 14,4 15,1 12,8 14,4
Momsfordran 11,7 0,0 11,7 0,0
Fordringar på staten 39,1 42,9 39,1 42,9
Projektmedel 1,1 1,1 1,1 1,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 14,1 24,4 8,5 19,3
Övrigt 2,7 3,1 0,0 0,1
Summa 84,8 88,3 74,8 79,4

Kommunkoncernen Kommunen

Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2018 2019 2018 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 62,6 63,6 62,6 63,6
Nyanskaffning 1,0 10,0 1,0 10,0
Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/realiserad vinst 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 63,6 73,6 63,6 73,6
Orealiserad vinst/förlust markandsvärdering 2,0 2,2 2,0 2,2
Utgående ackumulerat marknadsvärde 65,6 75,8 65,6 75,8

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 65,6 75,8 65,6 75,8

Not 16 Kortfristig placering 2018 2019 2018 2019

Ingående fondinnehav anskaffningsvärde 25,2 25,2 25,2 25,2
Orealiserade vinst/förluster marknadsvärdering 0,2 0,3 0,2 0,3
Summa 25,2 25,6 25,2 25,6

Not 17 Kassa och bank 2018 2019 2018 2019

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 108,3 153,4 92,1 135,0
   varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 37,9 71,0
   varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto 48,8 45,3
   varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,5 1,1
   varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto 0,3 0,3
   varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto 2,1 15,3
      varav öronmärkt för strategiska åtgärder 5,9 5,9
      varav öronmärkt för investeringsfond 8,0 8,0
Plusgiro -56,0 -131,9 -56,0 -131,9
Summa 52,4 21,4 36,2 3,1

Noter Noter
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Not 18 Eget kapital 2018 2019 2018 2019

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 642,3 702,1 538,5 589,5
Överföring gatukostnadsersättning 16,2 0,0 16,2 0,0
Marknadsvärdering finansiella omsättninstillgångar 9,4 0,0 9,4 0,0
Återföring emission Kommuninvest -4,6 0,0 -4,6 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 37,2 84,8 30,0 71,9
Summa 700,4 786,9 589,5 661,4

Specificering av eget kapital
Anläggningskapital 648,1 694,5 604,9 676,2
Rörelsekapital 51,3 89,7 -15,4 -14,8
  varav pensionsfond 116,0 132,3 116,0 132,3
  varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9
  varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
Summa 700,4 786,9 589,5 661,4

*  Ingående balans (5,9 Mkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

Kommunkoncernen Kommunen

Not 19 Avsättningar 2018 2019 2018 2019

Ingående avsättning 71,0 78,0 71,0 78,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,3 2,0 1,3 2,0
Nyintjänad pension 6,9 5,7 6,9 5,7
Pensionsutbetalningar -2,2 -2,5 -2,2 -2,5
Förändring av löneskatt 1,4 1,2 1,4 1,2
Byte av tryggande 0,0 -1,9 0,0 -1,9
Övrigt -0,3 1,8 -0,3 1,8
Utgående avsättning 78,0 84,3 78,0 84,3
 - varav arbetstagare 18,6 23,9 18,6 23,9
 - varav pensionstagare 30,3 33,1 30,3 33,1
 - varav avgångna 12,0 9,2 12,0 9,2
 - varav garanti- och visstidspensioner 1,9 1,7 1,9 1,7
 - varav löneskatt 15,2 16,5 15,2 16,5
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2019 97 %. Måttet 

 omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.

Not 20 Uppskjuten skatt 2018 2019

AB Strömstadsbyggen koncern 10,8 11,6
AB Strömstadslokaler 9,8 10,1
Summa 20,6 21,7
Not 21 Långfristiga skulder 2018 2019 2018 2019

Skulder till kreditinstitut m.m 1 489,7 1 549,7 130,0 180,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 91,1 92,0 91,1 92,0
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 3,8 3,5 3,8 3,5
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda investeringsbidrag 6,4 6,3 6,4 6,3
Investeringsfond VA 22,9 47,4 22,9 47,4
Investeringsfond förråd/eko 3,6 3,2 3,6 3,2
Investeringsfond Avfall 12,2 13,6 12,2 13,6
Summa 1 629,6 1 715,7 269,9 346,0

Not 22 Kortfristiga skulder 2018 2019 2018 2019

Leverantörsskulder 77,1 58,7 62,3 47,7
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 33,2 34,6 31,3 32,8
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 21,1 21,3 21,1 21,3
Upplupna sociala avgifter 17,9 19,4 17,5 18,9
Skattekontoavräkning 17,6 1,8 17,1 1,4
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 6,1 9,5 5,4 6,2
Projektbidrag 75,3 66,8 75,3 66,8
Resultatfond fjärrvärme 0,8 0,6 0,8 0,6
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 37,9 71,0
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 48,8 45,3
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,5 1,1
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 2,1 0,3
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,3 15,3
Förutbetalda intäkter, övrigt 4,6 8,7 0,2 0,3
Upplupna kostnader, övrigt 46,9 28,2 20,9 1,3
Resultatfond taxekollektiven 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 1,4 4,7 0,3 0,9
Summa 301,9 254,3 341,8 331,0

Not 23 Pensionsförpliktelser 2018 2019 2018 2019

Ingående ansvarsförbindelse 248,6 247,1 248,6 247,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,8 6,1 3,8 6,1
Nyintjänad pension 3,6 -0,5 3,6 -0,5
Penionsutbetalningar -9,2 -9,5 -9,2 -9,5
Förändring av löneskatten -0,3 -1,1 -0,3 -1,1
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,5 -0,6 0,5 -0,6
Utgående ansvarsförbindelse 247,1 241,4 247,1 241,4

Not 24 Ställda panter och borgensförbindelser 2018 2019 2018 2019

Borgen AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 815,7 815,7
Borgen AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 464,0 454,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 80,0 100,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga borgensförbindelser 8,5 4,5 8,1 4,1
Summa 8,5 4,5 1 367,8 1 373,8

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten 
av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar 
till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 626 163 270 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 637 952 650 kronor.

Kommunkoncernen Kommunen

Noter Noter
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Hållbarhetsredovisning
Agenda 2030 - en global handlingsplan för omställning, nu 
även i Strömstad!
Under slutet av 2019 beslutade kommunfullmäktige att 
Strömstads kommun år 2030 ska uppfylla de globala 
målen för hållbar utveckling. Under 2020 ska en kom-
munövergripande handlingsplan tas fram, den ska bli vår 
gemensamma plattform för arbetet med Agenda 2030.

Bakgrunden är att FN:s medlemsländer i september 2015 antog 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för 
hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och 
jämlik värld inom planetens gränser fram till år 2030. I Agenda 2030 
har världens alla länder och samhällets olika aktörer tillsammans 
enats om gemensamma mål och en tidtabell för att hantera de 
utmaningar som människorna och planeten står inför. 

För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett globalt förhållningssätt; 
vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas 
av det globala sammanhanget och att lokalt agerande får globala 
konsekvenser. De globala målen måste ses som en helhet, där 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter har samma tyngd och 
där ingen lämnas utanför. Förändringskraften finns att hämta i dessa 
bärande principer i Agenda 2030. 

Kommuner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Här 
förändrar vi samhället, är länken mellan medborgare och myndighet 
och är de mest lämpade att förena de globala målen med verklig-
heten på lokal nivå.

Strömstads kommuns arbete med hållbarhet utgår från följande mål: 

• Det nationellt övergripande folkhälsomålet skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

• Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun år 2030 

• År 2030 är vår miljö intakt - vi hushållar med naturresurser och 
värnar den biologiska mångfalden.

Delaktighet, viktigast för hållbar utveckling
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle 
där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader. Jämlikhetsperspektivet behöver förstärkas där åtgärder 
mer än idag skulle behöva målgruppsanpassas. Exempel är infor-
mation till och dialog med allmänheten som kan behöva riktas till 
vissa målgrupper. Folkbildning och medborgardialog kommer att vara 
viktiga framöver för att engagera och involvera alla nivåer i samhället i 
arbetet med Agenda 2030.

När individer och grupper upplever att de inte har möjlighet att 
påverka sina egna livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner 
de i mindre utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av 
maktlöshet och utanförskap uppstår. Grupper med lågt valdeltagande 
har till exempel en lägre självskattad hälsa än dem med högre valdel-
tagande. Strömstad har ett lågt valdeltagande i jämförelse med riket 
och regionen. Endast 76,7 procent röstade i senaste kommunvalet 
(riket 84,1 procent). 

SCBs medborgarundersökningar visar även att Strömstad får lågt 
resultat i nöjd-inflytandeindex 2018 1. Siffran har sjunkit från 43 till 
36 sedan 2016, det gäller såväl män som kvinnor och områdena 
information, förtroende, kontakt och påverkan. 

1 Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du 

med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksam-

heter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter 

till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas 

insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant 

ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s 

medborgarundersökningar.

Så här har vi jobbat för ökad delaktighet och 
trygghet
Ett prioriterat målområde i Strömstads kommuns folkhälsoplan är 
delaktighet och inflytande. Under 2019 har kommunen bland annat 
bjudit in till samråd kopplat till fördjupad översiktsplan (FÖP). 

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonven-
tionen och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som 
styr kommunens verksamheter. Inom ramen för den fördjupade 
översiktsplanen har dialog förts med elever i åk 5-9 kring skolvägar 
samt platser i kommunen där eleverna känner sig trygga respektive 
otrygga. De har också fått ge förslag på förbättringar av platser. 

För att underlätta för barn och unga att påverka vad som händer i 
kommunen har det under hösten 2019 satts av medel i en ungdom-
spott. Ur potten ska barn och unga enkelt kunna ansöka om bidrag för 
att arrangera olika typer av aktiviteter. 

I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun årligen 
en trygghetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande 
arbetet. År 2019 upplevde 53 procent av de som svarade att de aldrig 
känner sig otrygga. 35 procent upplever sig som otryggast mellan kl. 
22-07. Det som skapar trygghet är god belysning, synligare polis och 
”folk på stan”. Det som skapar mest otrygghet är trafiken på olika sätt. 

Under året har det även anordnats trygghets- och tillgänglighets-
vandringar med olika målgrupper. På vandringarna medverkar 
representanter från flera förvaltningar inom kommunen och flera av 
de synpunkter som framkommit har åtgärdats snabbt, så som röjning 
av buskage, förbättring av belysning och avfasning av asfaltskanter. 

Evenemanget Strömstad in light i november involverar många krafter 
i samhället, däribland kommunen. Genom kultur, rörelse och en 
mötesplats för samtal i mörka november är syftet att ge kunskap och 
skapa en diskussion kring hållbarhetsfrågorna. Föreläsningar och 
inbjudan till dialog erbjöds gällande framtida transporter, särskilt 
fokus sattes på laddplatser, semesterresor och arbetsmaskiner. Under 
Strömstad in light fanns även möjlighet att föra dialog samt svara på 
kommunens trygghetsenkät. Inspel, förslag och idéer tas tillvara i 
olika sammanhang, till exempel i medborgarlöften.

Under våren anordnades det tillfällen med organiserad strand-
städning för allmänheten att samla in det skräp som kommer med 
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havet. Flera initiativtagare finns och en möjlighet att beställa

hämtning av kommunens båt för detta på de platser som är 
svårtillgängliga. Under hela sommarsäsongen städar kommunen och 
Kosterhavets nationalpark.

Fler förutsättningar för hållbar utveckling
Vision 2030 säger att Strömstad ska vara en fossiloberoende 
kommun, det gäller inte bara kommunens egna verksamheter utan 
alla aktiviteter inom våra gränser. Transporter är den sektor som har 
den största andelen av klimatpåverkande utsläpp. Nyckeltalet för 
detta mål handlar om minskade försäljningsvolymer gällande fossila 
drivmedel räknat per invånare. Glädjande kan en liten minskning 
noteras och det kan möjligen förklaras av ökad andel fossilfria fordon 
och ökad tillgänglighet att tanka och ladda inom kommunens gränser.

Under 2019 tillkom flera laddpunkter för snabbladdning av elbilar på 
strategisk plats intill E6, detta uppmärksammades med stor invigning 
ordnat av företagen som står bakom.

Kommunens leasingbilar byts fortsatt succesivt ut till bilar med 
gasdrift och en tydlig ökning har skett under året. Hos bolagen har 
än större förändring skett, hos Strömstadsbyggen AB är nu över 70 
procent av bilarna fossilfria, mestadels gas men också el. 

Kommunen erbjuder som tidigare kostnadsfri och oberoende 
energi- och klimatrådgivning för alla privatpersoner, organisationer 
och företag. Det finns fortsatt ett stort intresse från invånare 
och verksamheter kring solceller men även intresset för fossilfria 
transporter och särskilt ladd-infrastruktur ökar. Flera föreläsningar om 
solel och laddbara fordon har ordnats under året.

Som tidigare har det sommartid funnits ”Parkeringsbussar” som 
är stadstrafik för att minska trängsel i biltrafiken och även kunna 
transportera resande från infartsparkeringar. Det har fungerat mycket 
bra under 2019.

Några företag i kommuner har deltagit i ”Cykelvänlig arbetsplats” och 
vinst i kategorin ”Årets raket” gick till ett Strömstadsföretag! I Västra 
Götaland och Halland har 179 arbetsplatser varit med och tävlat om 
att bli Västsveriges cykel vänligaste arbetsplats genom att uppfylla så 
många av tävlingens kriterier som möjligt. Det kan till exempel handla 
om att se till att det finns bra parkering för olika typer av cyklar, 
tjänstecyklar eller möjlighet att duscha och byta om på arbetsplatsen. 

Inte bara för miljön och klimatet utan också för medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande. Det skapar friska och pigga medarbetare 1. 

Kommunens fossilfria resor i siffror
Ett nyckeltal för hur den kommunala organisationen bidrar till 
fossilfrihet är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, 
vid utgången av 2019 är 31 procent fossilfria.

I vilken utsträckning används då varje bränsle? Så här blev utfallet för 
2019. 

Strömstad kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (SEKOM) 
tillsammans med drygt 100 andra kommuner och regioner. Ett av 
de gemensamma nyckeltalen som mäts varje år är mängden CO2 
som varje anställd producerar vid bilresor i tjänsten. Under 2019 så 
har Strömstad åstadkommit en rejäl sänkning, årets resultat är 0,14 
ton CO2/årsarbetare och är en bit under tidigare genomsnitt hos 
medlemskommunerna. Orsaken kan vara minskade körsträckor och 

1 www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/

en övergång till biogas vilket enligt beräkningsmodellen inte ger något 
utsläppsbidrag. I denna siffra räknas även in körning med privat bil i 
tjänsten vilket också har minskat under 2019.

Jämlika och jämställda livsvillkor
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. 
Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika socioekonomiska grupper 
i samhället 2. Gapet mellan de som har den bästa och den sämsta 
hälsan har ökat under de senaste årtiondena. En av de största utma-
ningarna är därför att minska ojämlikheten i hälsa. Hälsoskillnaderna 
måste hanteras i förhållande till olika socioekonomiska grupper, 
mellan kvinnor och män, mellan utrikes och inrikes födda, mellan 
personer med funktionsnedsättning och befolkningen i sin helhet 
samt mellan personer med olika sexuell läggning 3. 

Utbildningsnivå
Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och hälsa. 
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val av 
livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd mellan de 
som endast har förgymnasial utbildning och de som har eftergym-
nasial. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad liksom i resten 

2 Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling - Årsrapport 2018

3 Regeringens proposition 2017/18:249. God och jämlik hälsa - en utvecklad 

folkhälsopolitik

Körda mil per bränsletyp 2019, andel och mängd
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av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket men ungefär 
i nivå med kommunerna i Norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad har 
högre utbildningsnivå än män. Under den senaste treårsperioden 
har kvinnors utbildningsnivå i kommunen ökat medan männens har 
minskat något. År 2018 hade totalt 28,6 procent (2017 28 procent) 
i Strömstads kommun eftergymnasial utbildning 1, 23,3 procent av 
männen (2017 24 procent)  och 34,2 procent av kvinnorna (2017 32 
procent). (Folkhälsomyndigheten)

Sysselsättning
Långtidsarbetslösheten i Strömstad är låg i jämförelse med riket 
och flera av övriga kommuner i regionen. År 2018 var 2,5 procent 
av befolkningen i Strömstad i ålder 25-64 år öppet arbetslösa eller 
i program med aktivitetsstöd. Siffran för riket var 3,9 procent. 
(Folkhälsomyndigheten)

Drogförebyggande arbete
Sedan 2016 arbetar Strömstads kommun efter ett arbetssätt med 
namn Strömstad Överens. 

Målet är nolltolerans vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion. 
Arbetssättet innebär bland annat årliga drogvaneundersökningar på 
högstadiet och gymnasiet, resultaten kommuniceras till föräldrar via 

1 Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (procent). Eftergymnasial avser: 

eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB.

ordinarie föräldramöten. 2019 års undersökning visar en fortsatt 
nedgång av alkoholintaget bland unga. 10 procent av eleverna i 
årskurs 7 har druckit alkohol det senaste året (13 procent 2018). 
Andelen som druckit alkohol ökar sedan något per årskurs, åk 8: 11 
procent (22 procent 2018), åk 9: 19 procent (29 procent 2018), åk 
1 på gymnasiet: 52 procent (42 procent 2018), åk 2 på gymnasiet: 
59 procent (67 procent 2018) och åk 3 på gymnasiet 82 procent (76 
procent 2018).

Om föräldrar och vuxenvärlden inte tillåter ungdomar under 18 
år att dricka minskar även narkotikaanvändningen. Av de som 
provat narkotika (1 procent av högstadieeleverna och 7 procent av 
gymnasieeleverna) har de allra flesta druckit alkohol. När det gäller 
föräldrars restriktivitet, så är föräldrar mer restriktiva till rökning och 
snus än till alkohol. 

I högstadiet är drygt 90 procent av föräldrarna restriktiva till 
rökning medan endast drygt 80 procent är restriktiva till alkohol. De 
ungdomar som dricker alkohol får tag på det genom äldre syskon 
eller kompisar. (Källa: Lokal drogvaneundersökning 2019)

Psykisk hälsa 
Den nationella folkhälsoenkäten från 2018 visar att 11 procent av 
befolkningen i Strömstad (ålder 16-84 år) upplever nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Motsvarande siffror för riket är 17 procent  och i 
jämförelse med västra götalandsregionen är det lägre siffror än 

genomsnittet. Enligt folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största 
folkhälsoutmaningen under de kommande åren. I Sverige har psykisk 
ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på 
tio år. För unga vuxna, 18-24 år, 
är ökningen närmare 70 procent. 
(Källa: Socialstyrelsen)

Strömstads kommun har för tredje 
året i rad uppmärksammat psykisk 
ohälsa genom en temavecka i 
november. Veckan fylldes med 
föreläsningar för så väl allmänhet 
som personal inom kommunen och 
för elever. Syftet med temavecka 
mental hälsa är att öka kunskapen 
om psykisk ohälsa samt att få fler 
att våga prata om psykiskt mående. 
Strömstads kommun har under 
året satsat stort på att utbilda 
personal i första hjälpen till psykisk 
hälsa (MHFA). Totalt har cirka 150 
medarbetare från olika verksamheter 
utbildats och satsningen fortsätter 
under 2020 då efterfrågan på utbildning är så stor. Målet är att alla 
anställda inom kommunen ska få erbjudande om utbildningen. 

Utbildning i första hjälpen

Hampus Nessvold, en av föreläsarna 

under temavecka mental hälsa

Andel elever som druckit alkohol per årskurs 2016-2019
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De Kommunala bolagen
Energi
Bolagen var tidiga med att påbörja utbyte av sina oljepannor som 
ersattes med bergvärme i kombination med luftvärmeåtervinnings-
system i de större fastigheterna, idag finns endast ett fåtal kvar. De 
nybyggda hyresfastigheterna under åren 2014-2016 fick uppvärm-
ningsvärden per kvm som var klart lägre än de lagstadgade kraven om 
55 kw per kvm.

Uppmätta värden är ner mot 30 kw per kvm utan speciella krav vid 
beställning.

AB Strömstadsbyggen
Bolaget arbetar fortlöpande med energi och kostnadsbesparing samt 
att ta bort beroendet av fossila bränslen. Det finns inga uttalade mål 
i bolaget när det gäller energiområdet, mer än det övergripande 
kommunala målet om ett fossilfritt Strömstad 2030.

AB Strömstadsbyggen har sedan många år satsat på bergväme-
pumpar som primär värmekälla och i ett antal fastigheter så har man 
valt att låta oljeeldningen vara kvar som spetsvärme.

När så klimatet gör att det endast i sällsynta fall når ner till 
temperaturer som närmar sig -10°C och ner mot dimensionerande 
utetemperatur på -18°C så medför det att spetsvärmen inte behöver 
starta så ofta.

Bolaget förbrukar i snitt 20-25 m³ eldningsolja per år under de fem 
senaste åren.

Det är enbart följande fastigheter som har kvar oljeeldning som 
spetsvärme:

• Kvarteret Fiskaren

• Korpeberget

• Kvarteret Skepparen 9

Vid den planerade stamrenoveringen i Kv. Fiskaren tas det med 
åtgärder så som ny ventilation med återvinning samt solhybrider, som 
kommer att göra det möjligt att kunna skrota ut oljeeldningen även 
där. Men innan det är möjligt krävs det att energilagret/berget har 
tinats upp över en period av 3-4 år. 

Bolagets satsning på bergvärme och att bolaget var tidigt ute, de vill 
säga i mitten av 80-talet, har gjort att det idag finns en del problem 
med kalla borrhål/energihål. När dessa hål borrades dimensionerades 
dessa fel enligt dagens mått mätt. Flera års drifterfarenheter gör 
att man idag hade behövt borra närmare det dubbla antalet meter. 
Sedan gjordes ett misstag i början av 2000-talet när de första 
bergvärmepumparna byttes ut, så sattes det in pumpar med större 
effekt utan att det kompletterades med fler borrhål. Detta samman-
taget har gjort att detta över tid har skapat permafrost i berget. Det 
är flera minusgrader i slutet av augusti när det normalt skall vara 
6-8°C i berget.

De äldsta pumparna är 18 år i år och det är behov av att byta ut 
dessa då normal livslängd ligger på 15-20 år och nu stöter bolagen 
på problem. Dagens värmepumpar kan inte köras mot så kalla 
temperaturer i berget. Moderna pumpar har en inbyggd effektbe-
gränsning för att inte kompressorerna skall skadas i förtid. Hur kan då 
detta problem lösas?

Under sommar och höst har tester genomförts att återladda energi 
till berget genom att montera en mindre testanläggning av typen 
solhybrider på taket på Timmermansvägen 1.

En solhybrid är en kombination av solcell och solvärme, alltså en 
solcellspanel med en rörslinga på baksidan. Då genereras både 
elproduktion och värme, termisk energi. Varje panel har en installerad 
effekt på cirka 300 W el och 1.000 W värme.

Den termiska effekten fås även när inte solen skiner, den är nästan 
lika stor när det regnar och blåser.

Bolaget värmer alltså upp vätskan som cirkulerar mellan berget 
och värmepumparna genom att leda en del upp på taket. Detta 
kalla vatten kyler då samtidigt solcellen så på så sätt når en bättre 
verkningsgrad.

Testet har visat sig ge goda resultat vilket gjort att det nu har 
installerat en fullskaleanläggning här.

Med en fullskaleanläggning på 36 kW el + 120 kW värme, menas 
att få ”återbetalt energiskulden” till berget under en 3–4 års period. 
Där efter skall det kunna vara i balans så att det lånar lite energi på 
senvintern och betalar tillbaka under sommaren så att det ligger på 
plus när eldningssäsongen börjar. 

Energiprestanda fastighetsbestånd:

Under 2019 har 117 byggnader energideklarerats.

Varje byggnad får en energiklass beroende på energiprestanda i 
förhållande till en likande referensbyggnad, ett värde som Boverket 
tagit fram.

A är bäst och G är sämst, samma princip som för vitvaror.

Byggnadernas fördelning per energiklass:

Deklarationen presenteras så här: 

Energiklass: Antal byggnader:

A 0
B 0
C 5
D 33
E 49
F 30
G 0
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Här får bolagen en vägledning om vilka byggnader som bör prioriteras 
när det gäller att spara energi och pengar.

Samtliga byggnader med energiklass F är på Rådhusberget där också 
stora problem med kalla borrhål finns som gör att värmepumpens 
verkningsgrad är försämrad.

Sammanfattning:
Bolaget har ett stort investeringsbehov i befintligt fastighetsbestånd 
framför sig. Där det handlar om att byta ut 115 värmepumpar som är 
från 2004 och äldre. Sammanlagt finns 134 värmepumpar.

I samband med dom flesta av dessa byten kan bolaget dessutom inte 
bara byta pump mot pump utan även åtgärda problemen med de 
kalla borrhålen/energihålen.

AB Strömstadslokaler
Bolaget arbetar fortlöpande med energi och kostnadsbesparing samt 
att ta bort beroendet av fossila bränslen. Det finns inga uttalade mål 
i bolaget när det gäller energiområdet, mer än det övergripande 
kommunala målet om ett fossilfritt Strömstad 2030.

För att bidra till att nå detta mål har det gjorts ett antal åtgärder i vårt 
fastighetsbestånd där oljeeldningen ersatts med bergvämepumpar 
som primär värmekälla.

Berörda fastigheter är:

• Strömstierna skolan

• Skee skola

• Tjärnö skola

• Skagerack

• Stadshuset

Här visas hur kostnaden för eldningsolja utvecklats dom senaste åren:

Under dessa år har oljepriset legat ganska stabilt, 2012 var priset 
10,16 kr/l och under 2019 var det 9,90 kr. En sänkning med 
2,5procent. Energiinnehållet i en liter eldningsolja är cirka 10 kWh 
så förenklat att 1 kr = 1 kWh. Uppgifterna i grafen är inte klimatkorri-
gerade, så vissa variationer beror på varierande klimat.

Det mest lysande exemplet av vad en åtgärd av detta slaget medfört 
är Strömstierna skolan, här följer en kort redovisning av åtgärder samt 
vad resultatet blev.

Strömstierna skolan
Konvertering från oljeeldning till bergvärmepumpar samt byte av 
ventilationssystem. Samtidigt skapades flera energicentraler på 
fastigheten för att slippa energiförluster i befintlig värmekulvert. Nya 
ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare för tre av skolans 
block. För att kunna montera ny ventilation byggdes ett nytt sadeltak 
över en del av fastigheten samt tilläggsisolering av vind. 

Dessa åtgärder har gjort att energinotan minskades med cirka  
1,7 mnkr/år. 

Total investering på 17 mnkr. 

Investeringen gav en minskning av energiförbrukningen med cirka  
75 procent.

Genom att ta ett helhetsgrepp har all oljeförbrukning tagits bort 
och samtidigt minska elförbrukningen. Dessutom har inneklimatet 
förbättrats med bättre ventilation och jämnare temperaturer.  Detta 
verkar vara för bra för att vara sant men vid närmare analys av vad 
samtliga åtgärder borde ge för effekt samt verifiering av energimätare 
så är detta fakta.

Nu är detta en fastighet där det fanns många energibovar och är 
därför ett tacksamt exempel så det går inte förutsätta att alla åtgärder 
ger samma resultat som detta.

Men erfarenheten av de genomförda projekten är att energiför-
brukningen reduceras med mellan 30 och 75 procent beroende på 
åtgärdens omfattning.

Kommande projekt är Badhusets värmesystem som 2019 slukade  
45 m³ eldningsolja. 
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Solenergi:
I samband med att de nya förskolorna Ånneröd och Grålös byggdes så installerades en 
solcellsanläggning på taket av respektive skola.

Det är ungefär 27 kW installerad effekt på vardera byggnaden.

Elproduktionen ser ut så här sedan starten våren 2019.

Ånneröd Förskola:                                                                         Grålös Förskola:

År 2019: Ånneröd 
(kWh):

Grålös 
(kWh):

Tången 
(kWh):

Mellby (kWh):

Köpt el: 55.393 48.990 68.311 96.712

Solel/Egen prod.: 16.820 25.020 - -

Summa: 72.213 74.010 68.311 96.712

Uppvärmd yta: 1.200 m² 1.200 m² 960 m² 1.039 m²

Förbrukning/Yta: 60 kWh/ m² 62 kWh/ m² 71 kWh/ m² 93 kWh/ m²

En jämförelse mellan olika förskolors förbrukning av el, ingen klimatkorrigering gjord:

Av ovanstående kan utläsas att 25-30 procent av byggnadens elbehov kan täckas med 
egenproducerad el.

Bolagets fordonspark har bytts ut och de bilar som används i verksamheten idag är gas-, 
el- och hybridfordon.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Kent Hansson 
Kommundirektör: Mats Brocker
Kommunstyrelsen är kommunens strategiska lednings- och samordningsfunktion. 
Ansvarsområden är näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur och fritid, folkhälso-
samordning, kollektivtrafik, säkerhetssamordning, kommunikation samt stöd och service inom 
administration, ekonomi, upphandling, IT och personal.

KOMMUNSTYRELSEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige -3 207 -2 998 -209
Kommunstyrelse -2 495 -2 564 69
Utvecklingsavdelning -23 648 -22 657 -991
Kommunledningsförvaltning -5 241 -5 418 177
Kommunikationsavdelningen -8 356 -8 643 287
HR-avdelning -7 705 -7 460 -245
Ekonomiavdelning -9 508 -10 531 1 023
IT-avdelning och växel -12 569 -12 709 140
Förändring av semesterlöneskuld -261 0 -261
Summa -72 990 -72 980 -10,0

Ekonomiskt resultat 2019
Kommunstyrelsens samlade resultat för år 2019 
innebär ett resultat i nivå med budget. Resultatet före 
förändring av semesterlöneskuld är +0,3 mnkr. 

Inom kommunledningsförvaltningen visar kommunfull-
mäktige, utvecklingsavdelningen och HR-avdelningen 
på underskott mot budget. De politiska arvodena för 
kommunfullmäktige överstiger de budget med 0,3 
mnkr. Utvecklingsavdelningen har ett underskott på 
-1,1 mnkr då aktivitetshallens intäkter inte nått upp 
till budgeterad nivå och högre personalkostnader än 
budget. HR-avdelningens underskott beror till större 
delen på att fler av kommunens anställda har utnyttjat 
sitt friskvårdsbidrag. Underskotten har dock kompen-
serats av överskott mot budget för kommunikationsav-
delningen och ekonomiavdelningen som har haft lägre 
kostnader för personal på grund av föräldraledigheter 
och sjukskrivningar som inte har ersatts. 

Verksamhetens utveckling 
Kommunledningsförvaltningen driver såväl utveck-
lingsarbete som insatser med fokus på stöd och service 
till nytta för kärnverksamhet, invånare och företag. I 
kommunstyrelsens uppdrag ingår att styra och leda 
kommunens verksamhet. Ett utvecklingsarbete har 
skett under året av kommunens målstyrning och detta 
kommer att fortsätta under år 2020. Under året har 
förvaltningen även arbetat med förberedelser för att 
uppgradera ekonomisystemet.

Digitalisering är ett utpekat utvecklingsområde och 
under år 2019 har förvaltningen arbetat med att skapa 
förutsättningar för att nya e-tjänster ska bli tillgängliga 
för Strömstads invånare. Övergång till e-arkiv ska på sikt 
underlätta för enskilda att själv söka fram arkiverade 
handlingar. Anpassning till ny lagstiftning för digital 
tillgänglighet och informationshantering kommer 
de närmaste åren att kräva både fokus och resurser 

inom hela kommunen, men i synnerhet från 
kommunledningsförvaltningen.

Strömstad kommun har ett stort rekryteringsbehov 
under kommande år, främst inom omvårdnad och 
skola. Förvaltningen har arbetat aktivt med kompe-
tensförsörjning genom att stärka arbetsgivarvaru-
märket, marknadsföring och rekryteringsstrategier. 
Parallellt pågår arbete med hållbara scheman för att 
minska sjukfrånvaron och öka sysselsättningsgraden 
till heltid.

Förberedelser för nya arbetssätt i en utökad och 
kommungemensam servicefunktion har fortsatt 
med sikte på genomförande under år 2020 och 
2021. Kultur- och fritidsverksamheten har haft en 
hög aktivitet under året med bland annat välbesökt 
verksamhet i kulturhus, konsthall och fritidsgårdar. 
Flera evenemang har även genomförts så som 
Winter Word Festival och Strömstad Inlight.

Måluppfyllelse
Förvaltningens verksamhet tar sikte på kommunens 
gemensamma, långsiktiga mål utifrån uppdraget att 
arbeta kommunövergripande. Utvecklingen går åt 
rätt håll inom flera målområden även om inte alla 
mål kunnat nås under året. Det ekonomiska målet 
om en god ekonomisk hushållning uppfylls, det 
gäller dock inte för målet om en soliditet motsva-
rande 50 procent. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är på rätt 
väg. Medarbetarenkäten visar på ett ökat HME 
(hållbart medarbetar index) och ökade värden för 
ledarskapet. Sjukfrånvaron har ökat något men 
en avtagande trend kan ses vilket är positivt.  För 
ytterligare beskrivning av måluppfyllelsen, se tabell 
Bilaga: mål nämnder sid 62.
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Socialnämnden
SOCIALNÄMND
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Gemensam administration -10 531 -10 134 -397

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg -39 746 -39 758 12

Stöd och service -60 958 -56 405 -4 553

Vård och omsorg -145 821 -148 078 2 257

Semesterlöneskuld 1 959 0 1959

Summa -255 097 -254 375 -722

Ordförande: Pia Tysklind 
Förvaltningschef: Monica Birgersson
Socialnämnden ansvarar för att ge Strömstads invånare social omsorg. Verksamheten omfattar 
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar 
också för mottagandet av nyanlända, ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, konsument-
rådgivning, färdtjänst och bostadsanpassning.

sig till vilket har påverkat stora delar verksamheten. 
Störst påverkan har det varit på äldreomsorgen där 10 
äldreomsorgsplatser stängts. Detta har inneburit att 
äldre personer fått vänta för att få sitt beslut om särskilt 
boende verkställt. En annan konsekvens har varit över- 
beläggning på korttidsboendet till följd av stängningen. 
Året har också präglats av verksamhetsutveckling. Bland 
annat har en utbildningssatsning för alla chefer, med 
temat ”Ledarskap i en föränderlig tid”, pågått under 
året där varje arbetsgrupp varit delaktig. När det gäller 
digitalisering så har flera testprojekt genomförts i olika 
delar av verksamheten och som kommer att fortsätta 
som en del av verksamhetens utveckling framöver. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ser ett ökat behov av 
fler insatser kopplade till nya målgrupper såsom heders-
förtryck, våld i nära relationer, barns psykiska ohälsa samt 
barn som bevittnar våld. Samtidigt ger verksamheten 
ökat stöd och hjälp till personer för att lämna kriminella 
miljöer och insatser till personer med spelmissbruk.

Inom området integration fortsätter osäkerheten för 
de ungdomar som omfattas av den så kallade ”gymna-
sielagen”. Stora förändringar inom arbetsförmedlingen 
skapar osäkerhet när nyanlända personer ska komma 
igång med etablering och livet i Strömstad, eller få annat 
stöd som kan behövas för att påbörja utbildning eller ar
bete.                                                                                                                                     

Strömstad har tyvärr, som så många andra kommuner i 
Sverige, hög sjukfrånvaro - särskilt inom vård och omsorg. 
Det pågår ett aktivt arbete tillsammans med HR-
avdelningen för att minska sjukfrånvaron genom bland 
annat uppföljning av all sjukfrånvaro, hållbara arbetstider 
och scheman med syfte att få rimlig tid för återhämtning. 

Måluppfyllelse
Många av de uppsatta målen är uppfyllda under 2019.

En trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö har uppfyllts utifrån att resultatet i medarbe-
tarenkäten har förbättrats. Socialförvaltningen har ett index på 71 jämfört med kommunen som 
helhet på 69.

Samordnad vård och omsorg mellan kommun, sjukhus och primärvård är uppfyllt. 
Socialförvaltningen har inte några kostnader för utskrivningsklara/färdigbehandlade patienter. 

En trygg, professionell och effektiv verksamhet med utgångspunkt i individens behov har 
till stor del uppfyllts. Socialförvaltningen deltar i nationella brukarundersökningar inom alla 
verksamhetsområden och uppvisar goda resultat i jämförelse med riket. Här kan speciellt 
hemtjänst omnämnas som ligger i topp i Sverige när det gäller nöjda brukare.

Snabb och effektiv integration för att motverka utanförskap och bidragsberoende är 
uppfyllt utifrån att styrtalet för detta mål var att nyanlända ska erbjudas arbetsmarknadsinsats. 
Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för kommunens extratjänster och inom socialförvalt-
ningen har det funnits extratjänster, språkpraktikanter och yrkespraktikanter.

Fortsatt aktivt värdegrundsarbetet i hela organisationen är delvis uppfyllt. Kvalitetsgarantier 
har antagits av socialnämnden under året för alla verksamheter. Personal inom vård och omsorg 
genomgår Socialstyrelsens webutbildning om den nationella värdegrunden.

Aktivt och systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron är ej uppfyllt. Sjukfrånvaron 
har ökat något för förvaltningen som helhet jämfört med föregående år. Detta är ett fortsatt 
prioriterat område som socialförvaltningen arbetar vidare med. 

Intern och extern samverkan bedöms till stor del som uppfyllt. Detta är ett ständigt pågående 
utvecklingsområde. Samverkan sker aktivt internt och även externt med en rad samhällsaktörer 
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. 

Positivt noteras att 
HME-index (Huvudindex 
hållbart medarbetaren-
gagemang) ökar från 77 
till 80 mellan 2018 och 
2019. Se bild till höger för 
ytterligare information.

Ekonomiskt resultat för 2019
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse om  
 -0,7 mnkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. 
Exklusive semesterlöneskuldsförändring är resultatet 
-2,7 mnkr. 

Den slutliga budgetavvikelsen beror till stor del på 
ett underskott inom Stöd och service, beroende till 
stor del på ökade kostnader inom LSS-verksamheter. 
Detta underskott kompenseras dock till viss del av 
ett överskott inom Vård och omsorg där bland annat 
hemtjänsten samt vissa boenden bidrar till ett överskott 
för verksamhetsgrenen. Individ- och familjeomsorgen 
visar en budget i balans, dock gör enheten för Barn och 
Unga ett underskott på grund av placeringskostnader, 
vilket dock kompenseras av överskott inom andra delar 
inom verksamhetsgrenen. 

Ett återstående sparkrav om cirka 1,7 mnkr som ej 
var finansierat inför 2019 års budget bidrar delvis till 
negativ avvikelse. Dock har delar av detta arbetats in 
under året genom bland annat ej tillsatta sjuk- 
skrivningar och föräldraledigheter. 

I samband med en revision av Skatteverket under 2019, 
gällande 2018 års räkenskaper, uppdagades det att 
förvaltningen återsökt så kallad ”dold moms” för vissa 
boenden samt köpt vård där detta ej varit berättigat. 
Detta har medfört att förvaltningen har fått återbetala 
cirka 600 tkr, avseende 2018 samt delar av 2019, som 
belastar 2019 års resultat. 

Händelser under året 
Årets arbete har präglats av budgetanpassning. 
Förvaltningen har haft en minskad ram att förhålla 
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 1-9), 
gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resur-
scentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt 
skolskjutsar.

Nämndens ekonomiska resultat
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott 
jämfört med budget för 2019 med 1,3 mnkr. 

Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-0,5 
mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,3 
mnkr) ökar nämndens resultat med 0,8 mnkr.

Nettobudgeten uppgick för 2019 till 354,2 mnkr för 
nämndens verksamhetsområde och totalt sett uppvisar 
verksamheten en god budgetföljsamhet. Trots att barn- 
och utbildningsnämndens totala resultat är positivt 
jämfört med budget finns budgetavvikelser som både 
är positiva och negativa inom verksamheterna.

Den största positiva avvikelsen finns inom förvaltnings-
gemensam verksamhet, grundsärskola, resurscentrum 
och fritidshemsverksamhet. Negativ budgetavvikelse 
finns inom grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen 
samt förskolan.

Nettokostnads- och 
personalekonomisk utveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
för 2019 uppgick till 352,9 mnkr att jämföra med 
nettobudgeten på 354,2 mnkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 12,9 mnkr eller cirka 
3,7 procent mellan åren 2018 och 2019. De största net-
tokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar 
som uppgår till cirka 6,3 mnkr samt är ett resultat av 
volymökningar i verksamheterna. 

Antalet anställda under 2019 har ökat från 621 till 645.

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme 
för 2019 uppgick till 4,8 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. Hela ramen är använd under 2019. 
Inköp av skolmöbler är den enskilt största investeringen 
på 1,7 mnkr samt inköp till de nya förskolorna i Skee 
och Ånneröd som totalt investerade 1,2 mnkr.

Måluppfyllelse
Målet att kommunens skolor ska rankas bland landets 
bästa bedöms inte som uppfyllt 2019. Antalet elever 
med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6 och 9 är 
lägre än 2018. Den positiva trenden 2017 och 2018 har 
planat ut. Nämndmål som inte berör elevernas resultat 
är i hög grad uppfyllda, frånsett andelen ekologiska 
livsmedel.

Betygsresultaten för årskurs 6 visar en lägre andel (80,1 
procent) elever som når målen i alla ämnen jämfört 
med 2018 (86,3 procent). Eleverna i Strömstad når 
även 2019 högre resultat än riket. Liksom i årskurs 9 
når flickorna högre resultat än pojkarna.

Av de elever som avslutade sina grundskolestudier vid 
läsårsslutet 2019 blev totalt 76 procent behöriga till 
ett yrkesprogram i gymnasieskolan, ett lägre värde än 
föregående år (80 procent). Strömstad ligger under 
riksgenomsnittet (84 procent). Efter sommarens 
lovskola förbättrades resultaten främst gällande behö-
righet till gymnasieskolan, som ökade till 83 procent.

För att öka måluppfyllelsen i grundskolan har nämnden 
riktat en kompetensutveckling till lärare om Kooperativt 
lärande. Arbetsmetoden handlar om att utveckla 
elevernas samarbete, så att de kan stödja varandra i 
lärandet och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Biblioteksverksamhet -5 730 -5 904 174
Kulturskolan -3 017 -3 041 24
Förvaltningsgemensam verksamhet -10 054 -13 242 3 188
Grundsärskola/gymnasiesärskola -8 928 -9 423 495
Måltid -35 240 -35 499 259
Städ -10 843 -10 882 39
Skolskjuts -10 151 -10 136 -15
Grundskola/Förskoleklass -114 093 -113 484 -609
Resurscentrum -15 455 -16 257 802
Gymnasium -40 689 -38 852 -1 837
Kommunal vuxenutbildning -8 372 -7 335 -1 037
Förskoleverksamhet -78 235 -77 631 -604
Fritidsverksamhet -11 661 -12 552 891
Förändring semesterlöneskuld -450 0 -450

Summa -352 916 -354 238 1 322
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Peter Sövig 
Förvaltningschef: Michael Olsson
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och 
tillsyn inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Nämnden 
ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst.

MILJÖ - OCH BYGGNÄMNDEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen -9 873 -9 798 -75
Planering, granskning, mätning -2 333 -2 657 324
Miljö- och hälsoskydd -2 596 -3 030 434
Räddningstjänst -15 901 -16 424 523
Bygg -394 -741 347

Summa -31 097 -32 650 1 553
Ekonomiskt resultat 2019:
Miljö- och byggnämndens resultat för 2019 är ett 
överskott på 1,5 mnkr mot budget. 

Den lokala byggkonjunkturen avviker positivt från 
den nationella med flera stora bygglov att hantera, 
vilket genererar bygglovsintäkter. Detsamma gäller för 
nämndens kart- och mätverksamhet, där verksamheten 
ökat i volym och bidragit med större intäkter än 
budgeterat. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten tampas med 
sjukskrivningar, vilket resulterar i överskott mot budget 
för personalkostnader men medför samtidigt att 
avdelningen inte klarar av att genomföra all planerad 
verksamhet och når alltså inte upp till budgeterade 
intäkter.

Räddningstjänstens avvikelse förklaras genom att 
investeringar inte genomförts i den utsträckning som 
planerats samt att vakant tjänst ej kunnat tillsättas.

Miljö- och byggnämndens administrativa kostnader 
fortsätter att öka. Underskottet beror på ökade, ej 
kompenserade, hyreskostnader. 

Verksamheten under 2019
En stor del av nämndens verksamhet utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, 
exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen 
om skydd mot olyckor. 

Växande komplexitet i de regleringar som styr 
verksamheten, med nya och ändrade lagkrav, påverkar 
och kräver resurser. Krav på effektivisering medför 
att såväl handläggare som administratörer ska göra 
mer samtidigt som den totala ärendemängden och 
administrationen ökar. Digitalisering frigör resurser för 
handläggning samtidigt som mer administrativt jobb 
krävs. Nämnden har klarat uppdraget tack vare att 
personalomsättningen varit betydligt mindre än tidigare 
år. Det förhållandevis stabila personalläget har haft en 
avgörande betydelse för verksamhetens produktivitet, 
effektivitet, kvalitet och ekonomiskt resultat.

Fyra detaljplaner har under 2019 godkänts för 
antagande, Hogdal 2:22, Västra Prästängen, Kungsvik 
camping och Korsnäs 2:16. Korsnäs är den enda som 
ger tillskott på bostäder. 

1 januari 2019 infördes nya regler om krav på max 10 
veckors handläggningstid på kompletta bygglovsärende, 
efter detta får sökanden en avgiftsreducering. Detta 
har nämnden klarat av i 255 av de 262 inkomna 
bygglovsansökningarna.

Räddningstjänsten har haft fortsatta svårigheter med att 
rekrytera deltidspersonal, men har trots detta klarat sitt 
uppdrag i såväl beredskap som larm. Antalet larm har 
minskat sedan föregående år dock har antalet onödiga 
larm ökat. 

Måluppfyllelse
Av nämndens tolv mål har fem mål uppfyllts helt eller 
i hög grad. Fyra av målen bedöms vara delvis uppfyllda 
och tre mål bedöms som ej uppfyllt.

Under 2019 har personalläget stabiliserats och persona-
lomsättningen varit låg på förvaltningen. En fortsatt låg 
sjukfrånvaro råder men andelen långtidssjukskrivningar 
har ökat. Medarbetarundersökningen visar på goda 
resultat, trots att den minskat med två enheter från förra 
året så ligger den två enheter högre än kommunmedel. 

På grund av sjukskrivningar och brist på personal så 
har den planerade tillsynen i skolor och förskolor inte 
kunnat utföras av miljö- och hälsoavdelningen i den 
utsträckning som var tänkt. Tillsyn planeras istället att 
ske under början av 2020. Nämnden har arbetat för att 
skapa förebyggande dialog med skolan och deltagit på 
informationsmöte med personal. Räddningstjänsten har 
utfört tillsyn på skolor och förskolor vad gäller utrym-
ningsstrategier och släckredskap.

Målet för 2019 var att ha klara byggrätter för 200 
boendeenheter. Under 2019 har byggrätter för 20 
boendeenheter tillskapats, 10 i detaljplan samt 10 
genom förhandsbesked. Dock har nämnden fattat 
262 bygglovsbeslut, vilka tillsammans möjliggör 209 
boendeenheter. Under året har 85 bostäder färdigställts 
varav 20 enbostadshus, 19 fritidshus och 46 lägenheter. 

Nämnden har under året arbetat vidare med att 
förbättra kundservicen till kommunens invånare. I 
mätningar i årets KKiK och NKI fortsätter förvaltningen 
att öka sitt index, men trots detta sjönk de på rankingen.

En analys av överklagade ärenden ger även en 
indikation på att nämnden har en hög rättssäkerhet i sin 
myndighetsutövning.
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Tekniska nämnden

Ordförande: Ulf Gustavsson 
Förvaltningschef: Roland Kindslätt
Tekniska nämnden ansvara för kommunens gatu- och vägunderhållning, parker, natur- och 
grönområden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av annan 
nämnd eller bolag, kommunens hamnverksamhet, Näsinge flygplats samt det lokala trafiksä-
kerhetsarbetet. Nämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och 
avloppsförsörjning, hantering av avfall samt fjärrvärmeverk.

TEKNISKA NÄMNDEN Belopp i tkr
Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -2 315 -4 304 1 989
Gatuverksamhet -13 505 -12 838 -667
Allmän platsmark -3 015 -3 084 69
Sidoordnad verksamhet, GS, bilpool m.m. 115 -33 148
Service och inköp, fordon, maskiner -2 453 -2 588 135
Allmän markreserv 765 -201 966
Allmän renhållning -2 418 -2 462 44
Näsinge flygplats -182 -150 -32
Hamnverksamhet 13 024 7 016 6 008

Skattefinansierad verksamhet -9 984 -18 644 8 660
Ekonomiskt resultat 2019
Tekniska nämndens resultat för 2019 visar ett överskott 
på 8,6 mnkr. Trots att nämndens totala resultat är 
positivt finns budgetavvikelser som både är positiva 
och negativa inom verksamheterna. Den största 
positiva avvikelsen finns inom allmän markreserv och 
hamnverksamheten. Större negativ budgetavvikelse 
finns inom gatuverksamheten.

Verksamheterna inom den allmänna markreserven 
visar ett överskott på 1,0 mnkr. Detta förklaras av 
att skogsvårdsverksamheten uppvisar ett positivt 
resultat som förklaras av en gynnsam avverkning samt 
minskade kostnader för gallring, återplantering och 
övrigt underhåll. I övrigt beror överskottet på ökade 
arrendeintäkter på grund av omförhandlingar i avtal 
samt engångsintäkt för servitut. 

Hamnverksamheten visar ett överskott på 6,0 mnkr, 
vilket kan förklaras av ökade intäkter från rederierna. 
Beror framför allt på Color Lines nya hybridfärja som 
togs i drift i augusti 2019.  Utvecklingen av resandet i 
färjetrafiken visar på fortsatt hög andel av passagerare 
och under 2019 passerade passagerarantalet 1,5 
miljoner. 

Verksamhetens utveckling 2019
En stor del av nämndens arbete har under året präglats 
av flera stora projekt däribland ombyggnationen av 
färjeläget som krävt tid och resurser från verksamheten 
för att kunna ta emot rederiernas nya större miljövän-
ligare fartyg. I augusti togs Color Lines nya hybridfärja 
i drift. Förvaltningen har sett över möjligheten till 
att få tillstånd elförsörjning och laddningsmöjlighet 
för hybridfärjan och deltar nu i ett Interregprogram.  
Förvaltningen har även lämnat in en ansökan till 
Naturvårdverket om investeringsmedel från deras 
investeringsstöd Klimatklivet som är till för att verka för 
lokala och regionala åtgärder för att minska utsläppen 
av koldioxid och andra gaser.  

Ytterligare projekt som pågått är byggnationen av en 
ny byggnad och kajanläggning för Kustbevakningen 
i Myrens hamn som färdigställts och inflytt skedde 
1 april. Dessutom byggs det även en kommunal 
kajanläggning i anslutning till Kustbevakningen. 

Under året har ombyggnationen av avloppsrenings-
verket fortsatt och krävt mycket tid och resurser från 
verksamheten. Projektet följer uppsatt tidsplan och 
budget. Ombyggnationen görs för att klara kommunens 
ökade befolkningsmängd och ökande miljökrav.   

Mark- och exploateringsavdelningen har under året 
arbetat i Canningprojektet med revidering av tidigare 
planförslag samt tillhörande utredningar utifrån 
inkomna synpunkter ifrån samrådet som hölls 2018 
samt utifrån inriktningsbeslut från kommunfullmäktig. 
Där beslutades det att Skeppsbroplatsen inte längre ska 
bebyggas med bostäder utan istället ska göras allmänt 
tillgängligt. Under senhösten har projektet dock 
pausats helt i avvaktan på politiskt ställningstagande 
gällande projektets inriktning. 

Tekniska nämnden beslutade  under året om ett nytt 
reglemente som innebär att mark- och  exploaterings-
avdelningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden 
avseende exploaterings-verksamheten.  Strategiska 
mark och exploateringsärenden samt arrendeupp-
låtelser med en avtalstid mellan 11-20 år ansvarar 
fortfarande kommunstyrelsen för.   

Måluppfyllelse 
Av nämndens 17 mål har ett mål uppfyllts helt, fem mål 
är i hög grad uppfyllda och 11 mål delvis uppfyllda. 

Nämnden har arbetet med mål utifrån kommunfull-
mäktiges övergripande mål om fossiloberoende 2030. 
Målet som innebär att succesivt byta ut kommunens 
fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till 
fossilfritt drivmedel är delvis uppfyllt. Antalet fossilfria 
fordon ökar och var i utgången av 2019, 33 stycken, 
19 gasbilar, 10 etanolbilar och 4 elbilar. Det motsvarar 

Skattefinansierad verksamhet

31 procent av hela kommunens fordonsinnehav, 
bilar och lätta lastbilar.  Målet för 2019 var 40 
procent. Förvaltningen har under året ansökt om 
medel för att möjliggöra laddning av Color Lines 
nya hybridfärja i Strömstad. Förvaltningen deltar 
i projektet Zero Emission Ports Sea som är en del 
av ett Interregprogram.   

Vidare har nämnden under året arbetat med mål 
som varit knutna till att verka för trafiksäkrare 
stad med goda förbindelser. Inriktningen har varit 
att gälla alla som vistas i trafiken.

Arbetet med cykelplanen som har fokus på 
säkerhet och framkomlighet har pågått under 
året. En trygghetsvandring och översyn av 

trafiksituationen kring skolorna samt en 
tillgänglighetsvandring i centrummiljön 
tillsammans med pensionärs- och handi-
kapprådet har genomförts. Justeringar har 
gjorts i trafikmiljön på Södra och Norra 
Hamngatan för att förbättra trafikflödet. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

TEKNISKA NÄMNDEN - Vatten och avloppsverksamhet Nettokostnader

Belopp i tkr    2017 2018 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 61 980 64 668 65 241
Verksamhetens kostnader -49 127 -53 648 -35 075
varav personalkostnader*) -12 845 -14 786 -16 667
Verksamhetens nettokostnad 12 853 11 020 30 166
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -4 320 -4 888 -5 663

Årets resultat 8 533 6 132 24 503

TEKNISKA NÄMND - Avfallsverksamheten Nettokostnader

Belopp i tkr    2017 2018 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 29 940 33 904 33 593
Verksamhetens kostnader -28 006 -30 429 -31 794
varav personalkostnader*) -8 447 -9 568 -10 419
Verksamhetens nettokostnad 1 934 3 475 1 799
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -324 -337 -307

Årets resultat 1 610 3 138 1 492

TEKNISKA NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten Nettokostnader

Belopp i tkr    2017 2018 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 2 288 2 555 2 404
Verksamhetens kostnader -1 885 -2 002 -2 515
Verksamhetens nettokostnad 403 553 -111
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -29 -77 -73

Årets resultat 374 476 -184

Vatten- och Avloppsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2019
Verksamheten visar ett överskott på 24,5 mnkr för 
2019. Orsaken till den stora avvikelsen mot budget 
beror på att under 2019 gjordes det en genomgång av 
verksamhetens samtliga anläggningar. Det har medfört 
en förändring i avskrivningstiderna för verksamhetens 
anläggningar och anslutningsavgifter. Konsekvensen av 
detta är att anläggningsvärdet skrivits upp med 25,3 
mnkr som kommer som en resultateffekt 2019. 

I övrigt går det att notera avvikelser gällande el- och 
personalkostnaderna som överstiger budget. Generellt 
har elpriserna gått upp.  En annan förklaring är 
utbyggnaden av avloppsreningsverket på Österröd som 
medför högre strömförbrukning samt övertidstimmar 
för personalen för intrimningen av verket. 

Verksamhetens utveckling 2019
Verksamheten har haft ett ansträngt år mycket på 
grund av utbyggnaden av Österröds avloppsre-
ningsverk, vilket medfört extra belastning på perso-
nalen. Tidplan och budget för projektet hålls. I juni togs 
hela Österröds avloppsreningsverk i bruk. Verket har 
fungerat bra sedan dess. 

Dubblering av råvattenledning från Färingen har 
under året påbörjats efter att ärendet legat länge hos 
Lantmäteriet för behandling avseende ledningsrätter. 
Projektet beräknas vara färdigt våren 2020. 

Under året har båda avsaltningsanläggningarna på 
vattenverket på Koster bytts ut. 

Avfallsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2019
Verksamheten uppvisar ett överskott på 1,5 mnkr 
för 2019. Avvikelsen mot budget kan framför allt 
förklaras av ökade intäkter inom avfallshanteringen 
genom att osorterat avfall inkommit från bland annat 

rivningsarbeten. Verksamhetens driftkostnader har 
ökat med 0,5 mnkr, vilket förklaras av det ökade 
inflödet av avfall. Dessutom har kostnaderna höjts 
avseende hantering och transport av vissa fraktioner 
av avfall.  

Verksamhetens utveckling 2019
Under året har verksamheten genomfört ett arbete 
med att optimera körlistor för avfallsinsamlingen i EDP 
Future och märkt om alla sopställ och sopkärl med 
tjänstenummer. Dessutom har konverteringen från 
sopsäck till sopkärl pågått under hela året. Tätorten 
Strömstad, Koster och södra distriktet är nu nästan helt 
klart. 

En förstudie på införande av matavfall är utförd och 
presenterad av extern konsult. Det beräknas en 
projekttid på tre år för införande av matavfallsinsamling 
i hela kommunen. 

På återvinningscentralen har arbetet med byggnation 
av ny tvätt- och sorteringshall pågått och den beräknas 
vara klart januari 2020.

Fjärrvärmeverksamheten
Ekonomiskt resultat 2019
Verksamheten uppvisar ett underskott på 0,2 mnkr 
för året. Avvikelsen beror på lägre intäkter samt ökade 
kostnader för att verksamheten under året behövt 
köra verket på mer eldningsolja än brukligt samt ökade 
kostnader för driftsunderhållet.  

Verksamhetens utveckling 2019
Under året har fjärrvärmeverket fungerat relativt bra. 
Dock uppstod ett läckage i distributionsledningar som 
åtgärdats under året. Under året har det bytts ungefär 
40 mätare för fastighetsägare. 

Under året har serviceavtal för pelletspannan tecknas 
med leverantör för att säkra upp driften. 
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Driftredovisning
KONCERNREDOVISNING
Belopp i mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikelse

Strömstads kommun 71,9 33,0 38,9

AB Strömstadsbyggen, koncern 6,8 7,6 -0,8

AB Strömstadslokaler 6,8 3,7 3,1

AB Strömstads Badanstalt -0,7 0,1 -0,8

Summa inklusive utdelning 84,8 44,4 40,4

Avgår utdelning 0,0 0,0 0,0

Årets resultat koncern 84,8 44,4 40,4

Driftsredovisning skattefinansierad verksamhet 
Belopp i mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikelse

Nämnd

KOMMUNSTYRELSEN -73,0 -73,0 0,0

SOCIALNÄMND -255,1 -254,4 -0,7

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -352,9 -354,2 1,3

TEKNISK NÄMND -10,0 -18,6 8,7

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -31,1 -32,7 1,6

Summa nämnder -722,1 -732,9 10,8

FINANSFÖRVALTNINGEN 794,0 765,9 28,1

Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning 777,5 778,4 -1,0

Finansnetto 6,2 1,1 5,1

Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning m 16,5 1,0 15,5

Avtalspensioner -3,2 -4,6 1,5

Internränteintäkter 9,3 12,9 -3,5

Pensionsutbetalningar -15,1 -14,2 -0,9

Övriga poster 2,8 -8,7 11,6

ÅRETS RESULTAT 71,9 33,0 38,9

Tillförs eget kapital 71,9

Teknisk nämnd - Taxefinaniserad verksamhet
Belopp i mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikelse

Taxekollektivet Vatten och Avlopp 24,5 0,0 24,5

Taxekollektivet Fjärrvärme -0,2 0,0 -0,2

Taxekollektivet Avfallshantering 1,5 0,0 1,5

Summa 25,8 0,0 25,8

Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond 25,8
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Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgick till 175,5 mnkr, att 
jämföra med budget på 240,9 mnkr. 
De samlade investeringarna i kommunstyrelsens 
verksamhet under 2019 uppgår till 2,9 mnkr. 
Investeringarna avser i huvudsak uppgradering av 
kommunens ekonomisystem samt införande av 
e-handelsplattformen Marknadsplats. Investeringar har 
även gjorts bland annat inom it, konst och införande av 
e-arkiv. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme 
för 2019 uppgick till 4,8 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. Hela ramen är använd under 2019. 
Inköp av skolmöbler är den enskilt största investeringen 
på 1,7 mnkr samt inköp till de nya förskolorna i Skee 
och Ånneröd som totalt investerade 1,2 mnkr.

Miljö- och byggnämnden har i samband med översyn 
av verksamheten kunnat ersätta behovet av en ny 
brandbil i Skee genom att flytta ett fordon, inköpt 
2017, stationerat i Strömstad till Skee. Därmed gavs 
möjligheten att omdisponera investeringsmedel på 
1,9 mkr för inköp av nytt skärsläckarfordon till Skee 
kompletterat med nytt skärsläckaraggregat samt inköp 
av kommunikationsutrustning, vattenpumpar och reser-
vfordon vilket medförde en besparing av 1,2 mkr.

Socialförvaltningens investering gällande digitala 
lösningar har slutförts under året vilket skapat förutsätt-
ningar för personal, framförallt inom hemtjänst, särskilt 
boende samt hemsjukvård, att dokumentera digitalt 
på plats hos brukaren. Den större delen av de äldre 
medicinskåpen har bytts ut mot digitala medicinskåp 

och investeringen kommer färdigställas i sin helhet 
under första kvartalet 2020. 

Tekniska nämndens större investeringar under 
året inom den skattefinansierade verksamheten 
har varit fortsatt arbete med ombyggnationen av 
färjeläget. Projektet avseende lokaler och kaj för 
Kustbevakningen har under året färdigställts och 
inflyttning skedde 1 april. Byggnationen av den 
kommunala kajanläggningen pågår fortfarande och 
ska färdigställas under 2020. Övriga projekt har 
varit renovering av bryggor på Strandpromenaden, 
åtgärder i centrummiljö, installation av ny teknik i 
kommunens parkeringsautomater, renovering av 
lekplatser samt inköp av en ny sopmaskin. 

Inom tekniska nämndens taxefinansierade 
verksamhet är årets större investeringsprojekt inom 
vatten- och avloppsverksamheten utbyggnaden 
av Österröds avloppsreningsverk. Projektet följer 
uppsatt projektplan och budget. Andra investe-
ringsprojekt är dubbla råvattensledningar Färingen/
Blomsholm, ledningar till och från avloppsrenings-
verket Österröd samt utbyte av båda avsaltningsan-
läggningarna i vattenverket på Koster.  

Inom avfallsverksamheten har den stora investe-
ringen varit byggnation av tvätt- och sorteringshall 
på Österröd. Andra investeringsprojekt har varit 
inköp containers och behållare samt påbörjat 
projektering för införandet av matavfallsinsamling i 
Strömstad kommuns tätorter.  

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Total budget
år 2019

Investeringar
år 2019

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Konst 400 390
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 5 291 2 157
Övrigt KS 850 348
Summa Kommunstyrelse 6 541 2 895
Socialnämnd
Digitala lösningar 1 556 1 551
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg, Inventarier 1 700 629
Summa Socialnämnd 3 256 2 180
Barn- och utbildningsnämd
Skrivare, Kopiatorer, IT 300 296
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kulturskola 4 495 4 499
Summa Barn- o utbildningsnämnd 4 795 4 795
Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänst 3 240 645
Miljö-, hälsoskydd- och byggavdelning 60
Summa Miljö- o byggnämnd 3 300 645
Teknisk nämnd
Kaj Kustbevakning 10 897 7 975
Färjeläget 60 272 56 419
Strandpromenaden, bryggor 6 968 5 970
Silverpilskajen 1 000 529
Övrigt Hamnar 20 133 1 289
Centrumplan 1 000 531
Reinvestringar lekplatser 300 108
Belysningsstolpar 1 052 1 045
Utbyte sopmaskin 700 660
Övrigt Infrastruktur, allmän renhållning och fordon 4 909 441
Summa Teknisk nämnd 107 231 74 967
Summa Skattefinansierad verksamhet 125 123 85 482

Taxefinansierad verksamhet
Teknisk nämnd
Vatten och avlopp
Vatten- och avlopp Flöghult 1 100 559
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 29 400 26 306
Utbyggnad av Österröd 31 534 27 228
Avloppsledningar till/från Österröd 7 500 3 741
Koster Vattenverk 2 500 2 375
Övrigt Vatten och Avlopp 14 599 11 306
Summa Vatten och Avlopp 86 633 71 515
Avfallshantering
Om/nybyggnad ÅVC 25 000 17 500
Matavfallsinsamling 1 210 670
Övrigt avfallshantering 2 900 295
Summa Avfallshantering 29 110 18 465
Summa Taxefinansierad verksamhet 115 743 89 980
Summa Investeringsredovisning 240 866 175 462
Försäljning brandbil -121
Summa försäljning av anläggningstillgångar -121
Netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar 175 341
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Exploateringsredovisning EXPLOATERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Bokfört värde
år 2018

Bokfört värde
år 2019

Förändring
netto

Områden

Bastekärr 38 144 38 144 0

Starekilens småbåtshamn 4 357 4 703 346

Norra Slön 1:7 9 210 201

Övriga 4 446 4 427 -20

Mark för verksamhet 46 956 47 483 527

Canningområdet  19 280 22 330 3 050

Mällbygård 298 790 492

Rådhusberget 399 441 42

Korsnäs/Tjärnö 668 1 020 352

Källlviksdalen 192 -2 800 -2 992

Vattentornsberget centrum 0 91 91

Övriga 4 592 4 918 326

Mark för bostäder 25 429 26 790 1 361

Bokfört värde exploateringsverksamhet 72 384 74 272 1 888

Det som under året präglat Strömstad kommuns mark- 
och exploateringsverksamhet har varit utvecklingen 
av nya stadsdelen på Canningområdet. I det fortsatta 
arbetet med den nya stadsdelen har planförslaget samt 
tillhörande utredningar reviderats utifrån inkomna 
synpunkter ifrån samrådet som hölls 2018 samt utifrån 
inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige beslutade 
om i slutet av 2018, där Skeppsbroplatsen inte längre 
ska bebyggas med bostäder utan istället ska göras 
allmänt tillgängligt. Det reviderade förslaget innehåller 
därmed ungefär 360 bostäder. Med anledning av att 
det vid årsskiftet 2018/2019 konstaterades att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövdes som underlag 
till detaljplanen har detta arbete pågått under första 
halvåret av 2019. Under senhösten har projektet dock 
pausats helt i avvaktan på politiskt ställningstagande 
gällande projektets inriktning vilket beräknas fattas 
under våren 2020. 

Ett planprogram har framarbetats, vilket omfattar 
hela Starekilen, och samråtts med allmänheten och 
myndigheter under årsskiftet 2018/2019. Under 
året har arbete påbörjats avseende beräkning av 
vattengenomströmning i Starekilen samt studie av 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer. Samråd av 
detaljplanen beräknas kunna ske under år 2020.

Under året har utredningar tagits fram för området 
Mällbygård omfattande geoteknik, bergsbesiktning 
samt väg, vatten och avlopp samt dagvatten vilka 
kommer ligga till grund för det planförslag som kommer 
ställas ut för samråd under 2020. Förslaget innebär 
ungefär 100 bostäder.

Ett programsamråd hölls för Rådhusberget årsskiftet 
2016/2017, där Miljö- och byggnämnden i maj 2017 
beslutade att detaljplanearbetet ska innefatta alterna-
tivet ”Toppen”, vilket innehöll cirka 285 boendeenheter. 
Under 2019 beslutade kommunstyrelsen att lyfta ut en 
del av planområdet som berör Strömstadsbyggens ABs 

fastighet för att prioritera planläggning av detta mindre 
område för att möjliggöra uppförande av hyresrätter 
inom kort. Fokus har därmed varit på att komma framåt 
med denna mindre detaljplan under året.

Detaljplanen berörande Korsnäs 2:6 på Tjärnö innehål-
lande 10 villatomter antogs av kommunfullmäktige 12 
december 2019. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft 
finns möjlighet för kommunen att påbörja utbyggnad 
av infrastruktur inom området.

Kommunen har under året sålt sina två bostadsfast-
igheter i Källviksdalen som tillskapades genom en ny 
detaljplan för området. 

Kommunstyrelsen beslutade under hösten att arbete 
skulle påbörjas med att ta fram en ny detaljplan för 
Vattentornsberget i centrala Strömstad för bebyggelse 
av bostäder där möjligheten att tillskapa par-, kedje-, 
radhus samt tomter för friliggande bostäder ska 
studeras. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 
att direktanvisa den blivande kvartersmarken för 
bostäder inom det blivande detaljplaneområdet till 
extern exploatör. Kommen avser dock att behålla 4-6 
tomter. Inför framtagandet av en granskningshandling 
av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad tätort 
med Skee har en artskyddsutredning tagits fram för 
bedömning av bevarandestatus för hasselsnok och 
sandödla samt konsekvensbedömning för dessa arter. 
Utredningen blev klar vid årsskiftet och av denna 
framgår att exploatering på Vattentornsberget kan 
vara förbjudet enligt artskyddsförordningen. För att 
närmare utreda möjligheterna till exploatering av 
Vattentornsberget behöver en fördjupad artskyddsut-
redning tas fram där en platsinventering utförs i maj/
juni. 

För Norra Slön 1:7 har det under året pågått en 
geoteknisk utredning för att se på möjligheter till 
byggnation av området. 
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Redovisning bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Lena Martinsson

Vd Göran Wallo 191231 tf vd Mats Brocker 200101

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolaget har 
till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder, anpassade 
servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. Fastighetsförvaltningen bedrivs 
i egen regi och förvaltad yta utgör per bokslutsdagen:

• Bostadsytor 103 645 m² fördelade på 1 604 lägenheter

• Lokalytor   17 709 m² fördelade på 69 lokaler

• Garageplatser    361 platser

• P-platser   417 platser

• P-platser med motorvärmare  180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med organisations-
nummer 556852-0802. 
AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen med 
organisations 556822-4652. 

Företagets har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun.

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

Vision
Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i Strömstad 
genom att:

• Skapa trygghet för kunden

• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett samhällsperspektiv

• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet bostäder 
kan förverkligas 

• Främja möjligheterna för unga att få en bostad 

• Göra det enkelt för kunden att vara kund

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens 
förvaltningar. 

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett utbud av 
bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och därigenom 
nå en långsiktigt effektivare och tryggare finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget uppnår målet för det ekonomiska resultatet och soliditeten försätter 

att öka och är nu 10,9 procent (10,4 föregående år), målet om en årlig ökning 
med 0,5 procentenheter uppfylldes.

Årets verksamhet
Representanter från bolaget har som ett av fem SABO-bolag deltagit i arbetet 
att ta fram en digital Agenda för alla SABO företag (313 stycken med cirka 900 
000 lägenheter). Arbetet fortsätter som ett 3-årigt projekt där cirka 100 bolag 
är med och tar fram gemensamma lösningar för digitaliserade tjänster för våra 
hyresgäster. Strömstadsbyggen deltar med ett projekt som handlar om digital 
parkering som går ut på att använda parkeringsplatserna effektivare och göra 
det enklare för våra hyresgäster och möjlighet för att hyra ut parkeringsplatsen 
när man inte använder den själv, så kallad delningsekonomi. 

Under året har ett större utbyte av bilparken skett där bolaget idag har 14 
biogasbilar och två elbilar. Bolaget har även förlängt sitt elavtal vilket innebär att 
bolaget förbinder sig att endast köpa grön el. 

Bolaget har ett samarbetsavtal med kommunens kommunikationsavdelning för 
att utveckla den interna och externa kommunikationen med framtagande av 
gemensamt material.

Under 2019 har takarbeten på Rådhusberget återupptagits. Projektet löper 
över 2019-2021.

I många av bolagets fastigheter finns låssystem som är över 25 år gamla. Under 
2019 har låsen i två av fastigheterna ersatts av digitala lås. 

Som ett led i energibesparingsåtgärderna har belysning på Beateberg och 
Jägarens äldreboende bytts ut i de allmänna utrymmena. Under 2020 kommer 
liknande åtgärder genomföras på fler fastigheter.

Under året har sophanteringen avtalats med en extern leverantör som på prov 
sköter hela hanteringen med bolagets sopor. Resultatet ska utvärderas under 
år 2020. 

Marknad
AB Strömstadsbyggens fastigheter inrymmer cirka 23 procent av Strömstads 
hushåll. Andelen hushåll i privatägda hyresfastigheter samt bostadsrätter 
uppgår till cirka 26 procent och i egna villor cirka 51 procent, vilket innebär att 
bolaget förvaltar cirka 47 procent av lägenhetsmarknaden i Strömstad. Detta 
placerar Strömstad på en 35 plats bland kommunala bostadsbolag. Under det 
gångna året har bolaget haft i det närmaste full beläggning med konstant hög 
efterfrågenivå. 

Hyresförhandlingar
Hyresförhandlingarna för år 2019 gav bolaget en hyreshöjning om 1,8 procent 
från och med mars månad.

Utsikter för framtiden
Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 och målet är 
att bli 15 000 innevånare. Visionen ger en tydlig inriktning på planeringen för 
bostadsbyggandet där hyresrätten har en central roll för befolkningsökningen. 
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara hög medan 

efterfrågan på bostäder utanför tätorten är mer måttlig.  Kommunen har beslutat 
om en bostadsförsörjningsplan som tagits fram i samarbete med bolaget. 
Byggbranschen är i en högkonjunktur som leder till kraftiga prisökningar och det 
är en stor utmaning för bolaget då det förutom höga priser är svårt att få anbud 
som är konkurrenskraftiga.  

För att uppnå visionen om att bli en fossil oberoende kommun kommer bolaget 
möta ett antal utmaningar och ett arbete har påbörjats för att gå över till el/
biogasbilar i verksamheten och planera för en elbilspool som ersättning till dagens 
tjänstebilar.

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen kommer att påverka bolagets 
arbetssätt. Samhällsnyttiga tjänster kommer att utvecklas till nytta för våra hyres-
gäster. Bolaget kommer därför att behöva utveckla kunnandet och förståelsen för 
digitalisering. Dotterbolaget AB StrömstaNet har därför en viktig strategisk roll 
för digitaliseringen av bolagets fastigheter där samarbetet med kommunen och 
utvecklingen med nya samhällstjänsterna som våra hyresgäster kan få ta del av. 
Till exempel så att man ska kunna bo kvar längre i sitt boende även om man blir 
sjuk. 

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 8,6 mnkr. Årets resultat efter skatt 
och bokslutsdispositioner uppgår till 3,8 mnkr.

Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat tack vare de investeringar som 
gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter har färdigställts 
med ett gott ekonomiskt resultat. Ränteutvecklingen har varit gynnsam för 
resultatet.

FLERÅRSÖVERSIKT 2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 140,7 137,2

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           8,6 5,0

Res. i % av nettoomsättningen 6,1 3,7

S:a eget kapital (mnkr) 96,7 92,9

Balansomslutning (mnkr) 959,3 947,2

Låneskulder totalt (mnkr) 815,7 815,7

Soliditet (%)                                10,9 10,4

Antal bostäder 1 604 1 604

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserad vinst                      71,3 mnkr   
Årets resultat                           3,8 mnkr   
Tillgängliga vinstmedel  75,1 mnkr  

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår: 
att i ny räkning överförs   75,1 mnkr  
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Redovisning bolag

Styrelseordförande Roy Andersson

Vd Erland Lundqvist 190531 tf vd Marcus Palm from 190601

AB Strömstads Badanstalt

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads kommun helägt bolag.
Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- friskvård- och 
folkhälsoarbete.  
Bolaget har även till uppgift att ansvara för driften av kultur och 
idrottsanläggningar samt administrera tidsbokningar.  
Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Strömstads Badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning 
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation, 
friskvård och folkhälsa. 

Bad- och friskvårdsverksamheten ska upplevas som en varm och 
positiv mötesplats där kunderna har högsta prioritet och alltid är 
nöjda med det som erbjuds i form av utbud och kvalité.  

Mål 
Att vara Strömstadsbornas viktigaste aktör för att erbjuda friskvård till 
alla åldrar.

• Särskilt fokus på de grupper som inte är medlemmar i idrotts-
föreningar samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.

• Erbjuda riktad träning och friskvårdsinsatser till föreningars 
behov.

• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder 
till funktionell träning och trivsel.

• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas 
utifrån kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella 
träningsmetoder.

• Hög servicegrad och professionellt bemötande av kunder är 
viktiga framgångsfaktorer.

• Måltal för antalet besökande är > 70 000 per år.

• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna 
lokalerna.

Att erbjuda bad och simundervisning till boende och besökare i 
Strömstad. 

• Samtliga barn i årskurs 6 ska vara simkunniga.

• Bad- och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar 
som simträningsmöjlighet för allmänhet och simförening. Måltal 
för antalet badande är > 50 000 besökare per år.

• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurorten Strömstad 
och ska aktivt bidra till bad- och friskvårdsverksamheter för 
boende och besökare i Strömstad. Gruppträning och gemen-
samhetsaktiviteter anordnas i anslutning till kallbadhuset i första 
hand under sommarmånaderna. Måltal för antalet besökare är 
> 10 000 och antalet gruppträningar > 50 per säsong.

Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksamheter, 
föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och 
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur- och 
fritidslokaler.

• Uppnå målen i vision 2030.

Måluppfyllelse 

Bad och Friskvård 
Antalet medlemmar och besökare har ökat under året. Den aktivitet 
som växer mest är olika typer av gruppträning. I det övergripande 
uppdraget att bedriva bad-, sim- och friskvårdverksamhet samt 
främja simkunnighet, rekreation och friskvård har bolaget uppfyllt de 
uppsatta målen. 

Serviceuppdrag Aktivitet Strömstad 
Bokning och service till Nordbyhallen och övriga gymnastikhallar har 
fullföljts enligt mål och uppdrag.  
Bolaget har fått ett gott gensvar från brukarna. 

Serviceuppdrag kultur och fritidsanläggningar 
Bokning och service på Strömsvallen, Lionshov och Skagerack fullföljts 
enligt mål och uppdrag.  
Bolaget har fått ett gott gensvar från brukarna

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret
Barnbassängen stängde i mitten av april då fastighetsägaren inte 
längre kan garantera att vattenkvalitén håller den nivå som krävs, 
följden blev färre besökande barnfamiljer. 

Bolaget tagit på sig ett utökat driftsansvar för Skagerack under 2020, 
vilket stärker ekonomin.    

Utsikter för framtiden 
Strömstads Badanstalt kommer under år 2020 sträva efter att 
bibehålla den höga kvalitén och samtidigt utveckla nuvarande och nya 
verksamhetsområden genom att samarbeta med lokala aktörer och 
koncernen Strömstads kommun.

Under 2020 kommer renoveringen av barnbassängen att vara 
prioriterat. Det är vid upprättande av denna förvaltningsberättelse 
inte känt om den stora bassängen kommer att repareras eller om 
bolaget kommer att få flytta sin verksamhet till en annan lokal.

Ekonomisk framtidsutsikt 
En framtida renovering eller flytt kommer att innebära en hyres-
höjning. Storleken på hyreshöjningen är idag okänd. Verksamheterna 
har under året jobbat intensivt med kostnadsbesparingar. För att 
ytterligare utveckla verksamheten och möjliggöra investeringar i 
utrustning kommande år krävs att detta utrymme skapas främst 
genom ökade intäkter och sänkta kostnader. Bolaget kommer under 
året se över sin bemanning för att försöka göra effektiviseringar.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -0,7 mnkr. Resultatet 
har påverkats negativt av att barnbassängen har tvingats hålla stängt 
större delen av året.

FLERÅRSÖVERSIKT 2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 9,9 8,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           -0,7 0,0  

Soliditet (%)                                20,0 17,9

Vinstdisposition
Medel att disponera:

Balanserat resultat    0,9 mnkr   
Årets resultat   -0,7 mnkr  

    0,2 mnkr   
Förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning  0,2 mnkr

    0,2 mnkr
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Redovisning bolag

AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande VD Ronnie Brorsson

Vd Göran Wallo 191231 tf vd Mats Brocker 200101

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

Skollokaler                                          48 054 kvm   

Idrotts- och fritidslokaler                 10 823 kvm

Kontorslokaler                        5 988 kvm

Övriga lokaler                      14 948 kvm

Totalt                                                   79 813 kvm

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads kommuns verksamheter. 
Förvaltningen skall ske i sådan form och med en service- och kvali-
tetsnivå som Strömstads kommun efterfrågar till en för Strömstads 
kommun acceptabel hyresnivå. 

Mål
De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:

• Aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av 
verksamhetslokaler

• Utveckla bolagets ekonomiska ställning

• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

Måluppfyllelse
Målet för det ekonomiska resultatet efter finansiella poster ska 
uppgå till minst 0,5 procent av bolagets totala kapital, det uppfylls 
under år 2019. Soliditetsmålet om en ökning med 0,5 procenten-
heter uppfylls också.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
En översyn av lokalbeståndet pågår. Fastigheten Mekanikern är en 
central del i arbetet där ett nytt multikök planeras.

Byggnationen av två nya förskolor i Skee och Ånneröd med 6 
avdelningar vardera har slutförts under året. Mellegårdens skola har 
byggts ut med fem klassrum samtidigt som köket har byggts om. I 
samband med detta har en del av den gamla skolan rivits.

Omställning till tvåparallellig skola har påbörjats på Bojarskolan. 

Den planerade renoveringen av Badhusfastighetens simbassäng är 
pausad och utredning pågår. Utbyte av värmesystem från olja till 
värmepumpsystem har påbörjats. 

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads kommun höjdes med  
2 procent för år 2019. Övriga hyror reglerades enligt KPI.

Utsikter för framtiden
Under 2020 bedöms risken för vakanser öka i och med kommunens 
åtgärder för kostnadsminskningar för socialförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Volymen för flyktingmottagandet har minskat och leder till ett 
minskat behov av lokaler.  

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 10,2 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 6,8 mnkr.

Underhållskostnader har blivit cirka 3,3 mnkr lägre än budget på 
grund av inte genomförda underhållsåtgärder på Badhuset.  

Vinstdisposition
FLERÅRSÖVERSIKT   2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 78,1 72,1

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                             10,2   4,2               

Res. i % av nettoomsättningen 13,1 5,8

Balansomslutning (mnkr) 538,4 540,8

Soliditet (%)                                   11,3   9,7

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst  47,3 mnkr 

Årets resultat    6,8 mnkr 

Tillgängliga vinstmedel 54,1 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår

att i ny räkning överföres 54,1 mnkr 



60

Redovisning bolag

AB StrömstaNET
Styrelseordförande Bengt Simonsson Fröjd

Vd Göran Wallo 191231 tf vd Mats Brocker 200101

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I slutet av 2019 hade bolaget cirka 4 200 anslutningar och byggt fiber 
till cirka 2 200 fastigheter. Kommunens övergripande mål om att 
90 procent av invånarna skall ha möjlighet till en fiberuppkoppling 
om 100 mb år 2020 är nära att uppnås, detta görs tillsammans med 
fiberföreningarnas utbyggnad på landsbygden. Bolaget stöttar också 
de lokala fiberförningarna med anslutningspunkter och kompetens 
kring fibernät.

Hogdals fiberföreningen är den sista fiberföreningen i Strömstads 
kommun som under året har slutfört sin byggnation med stöd från 
bolaget. 

En radiolänksanslutning till Kosteröarna etablerades 2018 och AB 
Strömstadsbyggens lägenheter och kommunens lokaler på Nord- och 
Sydkoster är anslutna till fibernätet. Grävningen för villautbyggnaden 
på Nordkoster är klar och ett antal boende på Nordkoster är 
uppkopplade mot StrömstaNET. Anslutningarna har fungerat över 
förväntan och bolaget planerar att färdigställa Kosteröarna om 
intresse finns.

Bolaget har startat ett pilotprojekt med IoT (Internet of Things) 
genom att sätta upp en LoRaWAN gateway. Under 2020 kommer 
sensorer att installeras i Strömstadsbyggens lägenheter i kvarteret 
Fiskaren för att mäta temperatur och luftkvalitet i lägenheterna.  

Utsikter för framtiden
Bolaget är fortsatt i ett uppbyggnadsskede och har mycket goda 
möjligheter att utveckla verksamheten i och med den digitalisering 
som pågår i hela samhället. Bolaget kommer att ha en viktig strategisk 
roll i Kommunens digitalisering av sina verksamheter.

All mobiltrafik kräver väsentligt mer fibernät till alla masterna 
som byggs tätare och tätare för att kunna erbjuda ny teknik så att 
mobiltelefonerna kan fungera.  

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,9 mnkr. 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,5 
mnkr. Bolaget uppvisar ett bra resultat vilket är tillfredställande då 
investeringsnivån varit hög.  Bolaget hyr ut fler svartfiber tjänster till 
företag vilket bidrar till resultatökningen.

Målet för det ekonomiska resultatet är uppfyllt för året. 
Soliditetsmålet om en årlig ökning med 0,5 procentenheter uppfylls 
inte på grund av investeringstakten i utbyggnaden.

Vinstdisposition
Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/behandling av 
förlust

Balanserad vinst                     6,0 mnkr  

Årets resultat                                      0,5 mnkr

Tillgängliga vinstmedel                      6,5 mnkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
balanseras i ny räkning.

FLERÅRSÖVERSIKT 2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 10,0 8,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           0,9 0,6

Soliditet (%)                                5,7 6,1

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Lena Martinsson

Vd Göran Wallo 191231 tf vd Mats Brocker 200101

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798) 
helägt bolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva 
parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och parkeringsplatser.

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

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

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst                1,3 mnkr

Årets resultat                                  0 mnkr

Tillgängliga vinstmedel               1,3 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår

att i ny räkning överföres            1,3 mnkr

FLERÅRSÖVERSIKT 2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 2,9 2,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           0 0

Soliditet (%)                                9,1 9,3
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder plus avsättningar.
Utgör en del av det egna kapitalet.

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

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

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde, ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
sannolika till sin förekomst, men
ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
Detta gäller bland annat pensionsåtaganden

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna.

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

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

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
kostnader

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in- och
utbetalningar. Kassaflödesanalysen
visar årets förändring av likvida medel,
totalt samt från respektive ordinarie

verksamhet, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten.

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

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när
skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande
komponenter är väsentlig. Respektive
komponent skrivs av separat.

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

Kortfristiga skulder

och fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra
kortfristiga penningplaceringar

Långfristiga skulder och 
fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
senare än ett år efter balansdagen.

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklusive
finansnettot, andel av skatteintäkter
och utjämningsbidrag.

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

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
och blivande pensionärer. Redovisas enligt
den så kallade blandmodellen, som
innebär att skuld upparbetad till och med
1997 redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och
med 1998 redovisas som en avsättning.

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

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder.

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapitalet.
Visar långsiktig betalningsberedskap.
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Revisionsberättelse för år 2019
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KOMMUNSTYRELSEN

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

HME-index på 79 HME index för år 2019 ligger på 78 vilket är en ökning från 
2018 då index var 76.

Aktiviteter som genomförts eller är pågående är 
chefsutbildningar, kompetensförsörjningsplaner inom skola 
samt påbörjat arbete med arbetsgivarvarumärket.

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i medarbetar-
mätningen.

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i medarbetar-
mätningen

HME index 78 vilket är en ökning från 2018 då index var 76.

Aktiviteter som genomförts eller är pågående är 
chefsutbildningar, kompetensförsörjningsplaner inom skola 
samt påbörjat arbete med arbetsgivarvarumärket.

2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, 
uppdrag och mål 
väl kända bland alla 
medarbetare.

2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, uppdrag 
och mål väl kända 
bland medarbetare.

Ett APT material har gått ut. I medarbetarenkäten anger 74 % 
att de väl känner till kommunens värdegrund.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska sjuktalet minska 
med 10 % per år för att uppnå 5 % år 2021. Detta mål är 
ej uppfyllt. I Sverige kommuner finns generellt en ökande 
trend när det gäller sjukfrånvaro. I Strömstads kommun 
har vi ökat från 6,87 % till 6,97 %. Det är en avtagande 
trend men fortfarande en ökning vilket gör att vi ej uppnår 
målet. Insatser som gjorts under året har handlat mycket 
om rehabprocessen. Alla chefer har fått utbildning i rehab 
samt fått tillgång till Adato som är ett It-stöd för att få 
påminnelser om rehabprocessen samt för att kunna samla 
dokumentation. Det har även getts en ökad tillgänglighet 
till kommunens friskvårdserbjudande vilket har ökat antalet 
personer som nyttjat friskvårdsbidraget.

2030 har chefer/
ledare i Strömstads 
kommun en 
gemensam syn 
på hur ett gott 
och professionellt 
ledarskap ska vara.

2030 har chefer/
ledare i Strömstad 
kommun en 
gemensam syn 
på hur ett gott 
och professionellt 
ledarskap ska vara

En strategisk plan för att utveckla ledarskapet i kommunen är 
framtagen och utvecklingsarbetet är påbörjat

Under året har även utbildning i kommunikativt ledarskap 
genomförts samt tre chefsdagar vilket också inkluderat 
arbete i så kallade chefsgrupper. Chefsgrupperna innebär 
arbete mellan chefsdagarna för att till exempel arbeta med 
områden som värdegrund, attraktiv arbetsgivare. I HME 
indexet har chefsområdet ökat från 74 till 80 vilket är positivt.

Bilaga: Mål Nämnder

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden.

Resultatmål 
Det långsiktiga 
resultatmålet är ett 
resultat motsvarande 
minst 4 procent av 
skatter, generella 
statsbidrag och 
kommunal utjämning, 
mätt som ett 
genomsnitt över 
fyra år.

Årets resultat uppgår till 5,3 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning som ett genomsnitt 
över fyra år. 

Balansmål 

Soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser 
får inte understiga 50 

Mål 2019: 50%  Utfall 2019: 46,5%

Strukturkostnader 
motsvarande rikssnitt/
jämförbara kommuner 
med beaktande av 
Strömstads kommuns 
verksamhetsstruktur

Kostnad egentlig verksamhet (N00095) (kommunens löpande 
egentliga verksamhet, huvudsakligen skattefinansierad, 
dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Källa: 
SCB.)

Strömstad: 66 068
Riket: 64 506
Landsbygdskommuner med besöksnäring: 73 463

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
nominerats 
till Sveriges 
kvalitetskommun.

Kommunen definierar 
och kontrollerar 
tydligt kvalitetskrav 
vid upphandling

I de upphandlingar där kommunens upphandlare involveras 
säkerställer vi att målet uppfylls.

Invånarna har tillgång 
till tydlig information 
om kommunens 
verksamhet

Andel invånare som är nöjda med tydligheten i kommunens 
information var enligt medborgarundersökningen som 
genomfördes 2018 70 %, vilket motsvara målet för år 2020.

Andel invånare som är nöjda med tillgängligheten 
till kommunens information var enligt 
medborgarundersökningen 2018 74 % vilket överstiger målet 
för 2020 på 70 %.

Att utveckla stromstad.se är ett ständigt pågående arbete 
som omfattar många områden (e-tjänster, forum, handlingar 
etc). Under 2019 har sökfunktionen utvecklats ytterligare och 
Strömstad Gymnasium har fått en ny och bättre webbplats. 
Antalet besök på webbplatsen ökar vilket ses som ett bevis på 
ökad tillgänglighet.

Kommuntidningen Allihopa produceras med två nummer 
per år.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

Etablering av en gemensam servicefunktion för bättre, 
enhetlig och mindre personberoende service pågår. Tidigare 
mätningar visar att enskilda förvaltningar presterar väl, men 
att sårbarheten vid sjukfrånvaro leder till ojämn service. Då 
ingen medborgarundersökning genomförts 2019 finns inga 
nya mätetal att följa upp.

Strömstad har tappat några placeringar i Svenskt Näringslivs 
ranking av lokalt företagsklimat, från plats 106 år 2018, till 
plats 122 år 2019.

Resultaten för insiktsmätningar 2017-2019 har kontinuerligt 
förbättrats, från NIK 70 år 2017 till NKI 76 år 2019.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål.

Alla processer är 
kvalitetssäkrade

Målet att 70 % av kommunens kärn- styr och stödprocesser 
ska vara kartlagda 2020 är inte uppnått 2019. Förvaltningens 
resurser har behövt prioriteras till e-arkiv, ny lagstiftning kring 
personuppgiftshantering, dokumenthanteringsplaner och 
framtagande av rutiner för kommunens informationssäkerhet.

Arbetet med att genomföra ett gemensamt kundcenter har 
påbörjats, när detta går i skarpt läge kommer det finnas 
behov av att göra processkartläggningar av utpekade 
processer och rutiner så att de kan standardiseras.

Vision och mål är 
väl förankrade hos 
Strömstads kommuns 
medarbetare

En översyn av de långsiktiga målen gjordes under 2019 inför 
budget 2020. Att utveckla och kommunicera kommunens 
mål och verksamhetsstyrning är ett område som kommer att 
prioriteras framöver.

2030 har Strömstad 
nominerats 
till Sveriges 
kvalitetskommun.

Invånare deltar 
i diskussionen 
om kommunens 
verksamhet och 
utveckling.

De styrtal som är kopplade till målet utgår från 
medborgarenkäten som genomfördes senast 2018. Styrtalen 
nådde år 2018 inte upp till målet.

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att påverka 
politiska beslut. Mål 2020: 60 % Utfall 2018:42% 

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att påverka 
inom kommunens verksamheter.  Mål 2020:70 % Utfall 2018: 
42 %,

Trenden bedöms dock som ökande, bland annat har ett 
omfattande arbete lagts på samråd med näringslivet för 
en platsorganisation. Kommunen har också etablerat ett 
samrådsforum med Kosternämnden och deltar i ett lokalt 
utvecklingsprojekt på Rossö. Deltagandet i den kommunala 
trygghetsenkäten är förhållandevis högt vilket tyder på ett 
intresse för dialog med kommunen bland invånarna vilken i 
sin tur ger ett underlag för verksamhetsutveckling.

Kommunen bedriver 
ett systematiskt 
kvalitetsarbete

Kommunens kvalitetsarbete kommer under mandatperioden 
att fokusera på tre strategiska utvecklingsområden:

* Strömstads kommun som servicegivare/organisation 
(kvalitetsutveckling, arbeta smartare)
*   Strömstads kommun som arbetsgivare 
(kompetensförsörjning)
*   Strömstad som plats (platsvarumärke etc)

Beslut har fattats om att genomföra kommunkompassen 
under hösten 2020.

Kommunen arbetar 
aktivt med innovation 
och förnyelse

Kommunakademin Väst (KAV) som är ett samarbetsorgan 
mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst erbjuder ett 
antal olika utvecklingsprojekt till oss kommuner som riktar 
sig till olika förvaltningar. Kommunledningsförvaltningens 
representant har varit navet i denna organisation och har 
även deltagit i en styrgrupp som tagit fram en ansökning 
till Västra Götaland med syfte att ta fram verktyg för att öka 
intresset för att läsa vidare.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa

Skolor och förskolor 
ska bedrivas i  lokaler 
med god inne & 
utemiljö

Styrtal: Det genomsnittliga antalet avvikelser vid tillsyn ska 
minska jämfört med föregående år
Mål: Ska minska
Utfall: Sammanställning över antal avvikelser vid tillsyn 
saknas

Under 2019 har miljö och hälsa haft fortsatt fokus på tillsyn 
i skolor och förskolor. Under hösten planerades uppföljning. 
Den planerade uppföljningen av tillsyner är ej genomförd 
fullt ut p.g.a. sjukskrivningar och brist på personal.
Tillsyner planeras istället att ske under början av 2020. 
Nämnden har arbetat för att skapa förbyggande dialog med 
skolan och deltagit på informationsmöte med personal.

Räddningstjänsten har utfört tillsyn på förskolor och skolor 
vad gäller utrymningsstrategier och släckredskap.

Gällande den obligatoriska ventilationskontrollen finns nu 
ett register med de för oss kända fastigheterna med cirka 
250 objekt.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål 
och pendlings-
möjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader 
är goda

Ett trivsammare 
centrum för gående 
och cyklister till 
stöd för handel, 
besöksnäringoch 
kommunmedlemmar

Styrtal: Nöjd-region-index (medborgarundersökning)
Mål: Ökad nöjdhet med faktorer som hänger samman med 
centrummiljön
Utfall: Undersökningen görs vartannat år, ingen undersökning 
år 2019. Utfall för 2018 var 59%

Arbete med centrumplanering nedprioriterat.

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer 
för alla åldrar

Byggrätter för nya 
boendeenheter ska 
tillskapas

Styrtal: Antal klara byggrätter                                                                                                                                       
Mål: 200 boendeenheter 2019                                                                                                                                             
Utfall: 20
                                                                                                                                                      
Under 2019 har byggrätter för 20 boendeenheter tillskapats, 
10 i detaljplan samt 10 genom förhandsbesked.
Nämnden har fattat 262 bygglovsbeslut, vilka tillsammans 
möjliggör 209 boendeenheter. Under året har 85 bostäder 
färdigställts (slutbesked) varav 20 enbostadshus, 19 fritidshus 
och 46 lägenheter.

Styrtal: Handläggningstid för planarbeten                                                                                                                                      
Mål: Högst 4 månader (begränsat förfarande), högst 1 år 
(standardförfarande), högst 2 år (utökat förfarande), högst 
3 år (utökat förfarande med betydande miljöpåverkan)                                                                                                                                   
Utfall:

God planberedskap Styrtal: Antal kommunala boendeplaner                                                                                                                                     
Mål: Minst 2 planlagda kommunala 
områden för bostäder före 2019                                                                                                                
Utfall: Finns klara planer på kommunal mark: Hjältsgård, 
Magistern, Färjaren

Styrtal: Antal planlagda områden 
för skola samt för äldreboende                                                                                                          
Mål: Kontinuerligt en planreserv om minst 
2 områden för skola samt 1 för äldreboende                                                                                                             
Utfall: För skola finns inom myrenplanen och för äldreboende 
finns på Hällestrandsängar

Ett flertal obebyggda planer finns i kommunen, det finns 
även en planreserv för skola och äldreboende.

Fungerande arbete med Start-PM

2030 är vår miljö 
intakt - vi hushåller 
med naturresurser 
och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

Skydda vår biologiska
mångfald

Styrtal: Areal mark med områdesskydd
Mål: Ska öka i jämförelse med föregående år
Utfall: Under året har inget nytt område 
föreslagits någon markägare eller myndighet                                                                                                                                        

Arbete med naturvårdsplan pågår.

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

En arbetsmiljö som 
präglas av öppenhet, 
ett bra samtalsklimat 
och en miljö där 
olika uppfattningar 
respekteras och 
diskriminering 
motverkas

Styrtal: Medarbetarundersökning (frågor om arbetsklimat)
Mål: Andel positiva svar ska öka
Utfall: Medarbetarundersökningen visar att HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) har minskat två enheter, men ligger 
samtidigt två enheter över kommunmedel.

Förvaltningen har genomfört förvaltningsdagar för samtliga 
anställda för att öka gemenskap, samvaro och trivsel. 
Utbildningsdag för nya miljö- och byggnämnden har 
anordnats.

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

Stärkt 
arbetsgivarvarumärke 
som gör det lättare att 
rekrytera ny personal

Styrtal: Antal praktikanter som 
genomfört praktik på förvaltningen                                                                                                          
Mål: En per avdelning och år                                                                                                                                               
Utfall: Förvaltningen har i samband med 
effektiviseringsåtgärder inte haft resurser att ta emot det 
antal praktikanter i enlighet med målbilden.

Styrtal: Genomsnittligt antal 
kvalificerade sökande till utlysta tjänster                                                                                                   
Mål: Ska öka                                                                                                                                              
Utfall: Förvaltningen har haft en hög andel av kompetenta 
sökande i samband med rekrytering av nya medarbetare

Under året har vi annonserat efter två administratörstjänster 
vilket resulterat i mellan 40-55 ansökningar per tjänst. 
Det ser vi som ett gott betyg på att många vill jobba 
hos oss. En vikarie har även anställts på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Kompetensförsörjningsplan har 
tagits fram och kommer att presenteras för nämnden feb 
2020.

Styrtal: NMI- nöjd medarbetarindex
Mål: Högre index än föregående år samt ligga högre än 
kommunsnittet
Utfall: Miljö- och byggförvaltningen redovisar ett HME för 
2019 om 80 vilket är 2 enheter lägre än vid förra mätningen. 
Samtidigt är det 2 enheter högre än kommunen sett som 
helhet.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlings-beredskap 
för framtiden.

MBN har med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden

Styrtal: Nämndens nettokostnad                                                                                                                                     
Mål: Ska inte överstiga budgeterad nivå                                                                                                                                             
Utfall: Nämndens nettokostnad visar på ett överskott för 
2019 på 1,5 mnkr jämfört med budget

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
nominerats 
till Sveriges 
kvalitetskommun.

2020 ska samtliga 
våra processer 
vara kartlagda 
i ett kvalitets- 
ledningssystem 
(ensolution)

Styrtal: Andel kartlagda processer
Mål: 95%
Utfall: Styrtalet går ej att mäta

Inga ytterligare processgenomgångar har gjorts under 2019, 
har inte sett behov av detta.

Styrtalet som kopplats till målet går inte att mäta då bas för 
bedömning saknas. Dock pågår arbete med att kartlägga 
och kvalitetssäkra verksamhetens processer. Bland annat 
har förvaltningen lagt stort fokus på att utveckla sitt 
verksamhetssystem inklusive de processer och mallar som 
ingår. Standardisering av metadata för att öka möjligheten 
att göra "utsök" i syfte att säkerställa jämförbar data. Den 
kommunövergripande planprocessen har vidare kartlagts 
under året.

Bilaga: Mål Nämnder

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare

Fulltalig
  personalstyrka

Styrtal: Andel långtidssjukskrivna
Mål: 0%
Utfall: 73%

Styrtal: Personalomsättningen ska minska jämfört med 
föregående år
Mål: <7%
Utfall:2,1%

Under 2018 hade förvaltningen en hög personalomsättning 
och särskilt på byggavdelningen. Under 2019 har läget 
stabiliserats och personalomsättningen har varit låg på 
förvaltningen. Förvaltningen har en sjukfrånvaro på 4,79%. 
Andelen av sjukdagarna som är över 59 dagar är 73 % 
vilket beror på att förvaltningen under året haft flera längre 
sjukskrivningar.

Under 2019 har förvaltningen lyckats rekrytera och 
kompetensutveckla ny personal. Det är fortfarande svårt 
att rekrytera deltidsbrandmän till räddningstjänsten och 
rekrytering av ställföreträdande räddningschef pågår.

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

Ökad kundservice Styrtal: Resultat KKiK, Placering NKI                                                                                                                                              
 Mål: 2020 ska vi hamna på topp 30 i mätningen av NKI(insikt)                                                                                                                                      
 Utfall: NKI (Nöjd kundindex) för hela myndighetsområdet har 
2019 ökat från 75 till 76,7 vilket är en positiv trend där NKI har 
ökat från 2017 och framåt. Samtidigt har kommunen sjunkit 
något i jämförande ranking. Rankingen är plats 104 2019.

Vi har under året arbetat vidare med att förbättra 
kundservicen genom att förbättra informationen på 
hemsidan, information, telefoni, e-post och besök. Rutiner 
ses över då lagstiftningar ändras och sprids i förvaltningen. 
De effektiviseringar som har genomförts har lett till något 
minskad möjlighet till service. Fulltalig personalstyrka ger 
kortare handläggningstider för bygglov.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

Hög rättssäkerhet Styrtal: Andel vunna överprövade beslut                                                                                                                                           
Mål: Mer än 85 % vunna överprövade ärenden                                                                                                                                          
Utfall: Under 2019 har handläggningstiderna hos de 
myndigheter som hanterar kommunens överklagade beslut 
utökats vilket gör det svårt att lämna jämförbar statistik då 
hantering sker över flera år. Vi ligger i nivå med tidigare år 
ca. 80-85%.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ- OCH BYGG MILJÖ- OCH BYGG
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Nämndmål: Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa

Alla elever i årskurs 6 
och 9 når kunskaps-
kraven i samtliga 
ämnen

Mål 2019: 75%

Utfall 2019: Jämfört med 2018 har måluppfyllelsen minskat 
både i årskurs 6 och i årskurs 9. I årskurs 6 är resultatet 80%, 
föregående år var det 86%. I årskurs 9 är resultatet 69%, 
föregående år var det 73%.

Alla elever i årskurs 
9 är behöriga att 
söka ett nationellt 
gymnasieprogram

Mål 2019: 100%

Utfall 2019: 76% av eleverna var före sommarskolan behöriga 
till ett nationellt gymnasieprogram, ett lägre resultat än 2018 
och rikets resultat 83%. Efter sommarskolan nåddes resultatet 
83% behörighet. 

Alla elever i årskurs 3 
och 6 når godkända 
resultat i nationella 
proven

Mål 2019: 100%

Utfall 2018: 2019 klarade en ovanligt låg andel, 60%, det 
nationella provet i matematik i årskurs 3. Rikets resultat är 
65%. Resultatet på det nationella provet i svenska ligger i 
nivå med de senaste åren, 80%. Rikets resultat är 76% och 
Strömstad har på senare år legat över riksgenomsnittet.

I årskurs 6 har nära 100% av eleverna nått godkända resultat 
i nationella proven i svenska och matematik och ca 95% i 
engelska. Sammantaget gör eleverna resultat på de nationella 
proven som ligger över eller i nivå med rikets resultat.

Trygghet i skolan för 
alla oavsett skolform

Mål 2019: 100%

Utfall 2019: 2019 år blev resultatet i trivselenkäten att ca 
90% av eleverna upplever trygghet i skolan det är i samma 
nivås om 2018.

Kvalitets- och 
miljömässigt bättre 
mat genom ökad 
andel ekologiska och 
närodlade livsmedel

Mål 2019: minst 22%.

Utfall 2019: 18%. 
Under våren 2019 vidtogs åtgärder inom verksamheten 
för att få en budget i balans. En åtgärd var tillfälligt minska 
inköpen av ekologiska livsmedel minskades. Detta fick till följd 
att målet om 22 % inte uppnåtts. 

Bibliotek/digitalisering 
för att öka läsandet. 
Komplettera skol-
biblioteken med 
möjlighet till lån 
av digitala medier 
(e-böcker)

Mål 2019: 100%

Utfall 2019: 100%. På de två skolbibliotek som finns samt på 
de övriga grundskolorna finns möjlighet till lån av digitala 
medier.

Giftfria förskolor/
skolor, planera för 
flexibel användning 
och anpassade till ny 
pedagogik

Mål 2019: 100%.

Utfall 2019: 100%  Nu är lekmaterial och utrustning på 
samtliga våra förskolor giftfritt. Äldre material har tagits bort 
och ersatts med giftfria produkter. Alla nyinköp är giftfria.

Väderskydd på alla 
skolor/förskolor

Mål 2019: 100%.

Utfall 2019: 100 %.Väderskydd finns nu i någon form på 
alla förskolor. Det kan vara i form av trädskugga, flyttbara 
parasoller eller permanenta konstruktioner i olika utföranden.

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitets-
utbildningar

Strömstad Gymnasium 
erbjuder nationella 
gymnasieprogram 
för i första hand för 
16-åriga i Strömstad, 
Tanum och Dals-Ed

Mål 2018: 80%

Utfall 2018: 72%. Strömstad Gymnasiums programutbud har 
förändrats i lite utsträckning de senaste åren. Sedan några 
år erbjuds lärlingsprogram, som initialt hade fler sökande än 
nu. Inför ansökan 2019 minskade antalet inriktningar inom 
elprogrammet och samhälls-vetenskapligt program, det 
påverkade inte antalet sökande elever.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Bilaga: Mål Nämnder

Kommunfullmäktiges mål: Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan

Långsiktigt mål Styrtal Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa.

Andel elever i årskurs 
6 och 9 som når 
kunskapskraven i 
samtliga ämnen

Mål 2019: 80%

Utfall 2019: Jämfört med 2018 har måluppfyllelsen minskat 
både i årskurs 6 och i årskurs 9. I årskurs 6 är resultatet 80% 
,föregående år var det 86%. I årskurs 9 är resultatet 69% 
,föregående år var det 73%.

Andel legitimerade 
lärare i grundskolan

Mål 2019: 65%

Utfall 2019: 68%
Flera redan anställda lärare har under året fått sin 
lärarlegitimation.

Andel legitimerade 
förskollärare i 
förskolan.

Mål: 45%

Utfall 2019: 32% 
Orsaken till utfallet är brist på förskollärare att anställa.

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud 
av gymnasie-
utbildningar liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitets- 
utbildningar.

Andel gymnasie-
elever med examen 
inom tre år

Mål 2019: 75 %

Utfall 2019: 68%
Styrtalet är ett mått genomströmningen av elever i 
gymnasiet och visar att en stor andel elever tar längre tid 
på sig än 3 år för att nå en gymnasieexamen. Det finns en 
förbättringspotential.

Andel legitimerade 
lärare i gymnasie-
skolan

Mål 2019: 75%

Utfall 2019: 80,5%
Ökningen beror på något minskad personalstyrka, samt 
rekrytering av legitimerade lärare.

Andel elever från 
Strömstiernaskolan 
som söker till 
Strömstads 
gymnasium

Strömstad Gymnasiums programutbud har förändrats i 
liten utsträckning de senaste åren. Sedan några år erbjuds 
lärlingsprogram, som initialt hade fler sökande än nu. 
Inför ansökan 2019 minskade antalet inriktningar inom 
elprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet, det 
påverkade inte antalet sökande elever.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Bilaga: Mål Nämnder

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 upplever 
Strömstads invånare 
att de har en god 
tillgång till vård i 
närmiljön

SAMSA- Samordnad 
vård- och 
omsorgsplanering 
mellan kommun, 
sjukhus, primärvård

SAMSA -samordnad vård- och omsorgsplanering mellan 
kommun, sjukhus och primärvård.

*  Stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv 
utskrivning från sjukhus
*  Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den 
enskildes behov
*  Personer som inte längre har behov av slutenvårdens 
resurser ska omgående kunna skrivas ut därifrån på ett tryggt 
och säkert sätt  
* Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter 
att de bedömts som utskrivningsklara/färdigbehandlade ska 
minska

Den gemensamma rutinen i Västra Götalandsregionen för 
samordnad vård- och omsorgsplanering fullföljs när det gäller 
hemtagning från sjukhus. Socialförvaltningen har inte några 
registrerade kostnader för betaldagar för färdigbehandlade 
patienter från sjukhus 2019.

När det gäller Samordnad individuell plan (SIP) uppfyller 
kommunen kravet.

2030 erbjuder 
Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och 
serviceformer för 
att möta olika behov 
under livet

En trygg professionell 
och effektiv 
verksamhet för 
stöd och omsorg 
med utgångspunkt i 
individens behov

Samtliga tre verksamhetsområden ska delta i nationella 
brukarundersökningar- Resultat helhetsbedömning minst 
90 %

Brukarundersökningar har genomförts inom alla 
verksamhetsområden. Resultatet i detalj redovisas i 
kommundatabasen Kolada och i socialförvaltningens 
kvalitetsledningssystem.

Endast hemtjänsten uppnår dock målresultatet 90 %. 
Hemtjänsten har också god svarsfrekvens jämfört med riket.

Samtliga verksamheter har goda resultat jämfört med 
medelvärdet i riket, vilket kan tyda på att måltalet är väl 
högt satt.

*   Svarsfrekvensen inom särskilt boende ligger på 45,5 % 
jämfört med riket som ligger på 50 %.
*   Svarsfrekvensen inom hemtjänst ligger på 62,4 % jämfört 
med riket som ligger på 60,1 %.

Frågan "helhetsbedömning" är en egen separat fråga - inte 
ett samlat resultat av samtliga frågor 

Helhetsbedömning Vård & Omsorg:
*   Hemtjänsten uppnår 100 % (helhetsbedömning alla 
kommuner: 88 %)
*   Särskilt boende uppnår 83 %- (helhetsbedömning alla 
kommuner: 81 %)

Helhetsbedömning Individ- och familjeomsorg:
*   86 % av brukarna är nöjda med verksamheten som 
helhet. Detta är en försämring jämfört med föregående år då 
motsvarande resultat låg på 95 %.

Helhetsbedömning Funktionshinder och boendestöd SoL:
*   81 % av brukarna är nöjda med verksamheten som helhet. 
Detta är en liten försämring jämfört med föregående år då 
motsvarande resultat låg på 82 %.

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 erbjuder 
Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och 
serviceformer för 
att möta olika behov 
under livet

Snabb och effektiv 
integration för att 
motverka utanförskap 
och bidragsberoende

Inom socialförvaltningen ska det finnas 14 platser för 
extratjänst eller annan arbetsmarknadsinsats att erbjuda till 
nyanländ

Nya beslut om extratjänster upphörde 2019-01-01 och 
skulle ersättas succesivt av andra arbetsmarknadsinsatser 
eller utbildning. Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för 
kommunens extratjänster vilket har inneburit en betydande 
insats även under 2019 då arbetsförmedlingen under hösten 
åter öppnade för nya extratjänster. Ett minskat antal anvisade 
har inneburit färre besökare på integrationscentrum.

Inom socialförvaltningens verksamhet har det under året 
funnits ett stort antal extra tjänster, språkpraktikanter 
och yrkespraktikanter. Utöver detta har elever från både 
vuxenutbildningen och gymnasiet tagits emot.

Under 2019 beslutades att arbetsmarknadsenheten förs över 
till IFO 2020. Detta för att kunna skapa större effektivitet 
gällande arbetet med att motverka bidragsberoende.

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, 
uppdrag och mål 
väl kända bland alla 
medarbetare.

Fortsatt aktivt 
värdegrundsarbete i 
hela organisationen

Fortsatt aktivt värdegrundsarbete i hela organisationen

Personal inom vård och omsorg ska genomgå socialstyrelsens 
webutbildning - Äldreomsorgens nationella värdegrund - 
Målet uppfyllt
Kvalitetsgarantier ska finnas för alla verksamheter - Målet 
uppfyllt

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

En trygg, säker 
och utvecklande 
arbetsmiljö med ett 
salutogent ledarskap

Resultat i medarbetarenkät: Kommunindex eller

Medarbetarenkäten har genomfört under hösten 2019.

Socialförvaltningen totalindex omfattar samtliga frågor i 
medarbetarenkäten: Socialförvaltningen 71 Strömstads 
kommun: 69

HME- Hållbart medarbetarengagemang är ett index 
som mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta 
tillvara på och skapa engagemang. HME består av 
nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för 
hållbart medarbetarengagemang som samlas under tre 
huvudrubriker: Motivation, Ledarskap och Styrning

Socialförvaltningens index för HME har ökat från 77 år 2018 
till 80 år 2019.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare.

Aktivt och 
systematiskt arbete 
för att minska 
sjukfrånvaron

Aktivt och systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Styrtal: ökad FRISKNÄRVAO på arbetsplatsen (tal för andel 
långtidsfriska)

Frisknärvaro socialförvaltningen som helhet: 2019: 30,63%          
2018: 30,89%

Styrtal: minskad SJUKFRÅNVARO socialförvaltningen som 
helhet: (sjukfrånvarotimmar i % av avtalad arbetstid, alla 
anställda-helår)

Sjukfrånvaro socialförvaltningens som helhet 2019: 9,27%            
2018: 8,95%

Arbetet fortsätter kring rehabilitering och hållbara scheman 
2020, vilket bör ge ett bättre utfall gällande sjukfrånvaron.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden.

Budget i balans Socialnämnden har vid årsbokslutet inte en budget i balans. 
Orsakerna är flera, men härrör till stor del från oförutsedda 
kostnader inom Stöd och Service där enskilda ärenden 
bidragit till underskott i flera verksamheter. Återbetalning 
av felaktigt sökt ”dold moms” bidrar också till en negativ 
budgetavvikelse.

Ett ökat tryck inom äldreomsorgen har ekonomiskt 
påverkat framförallt korttidsverksamheten som gör ett 
underskott. Detta kompenseras dock av överskott inom andra 
verksamheter, bland annat inom hemtjänsten.

Inom individ- och familjeomsorgen bidrar 
placeringskostnader till underskott inom enheten för barn 
och unga, vilket dock kompenseras av återhållsamhet inom 
andra verksamheter.

Uppföljning av ekonomin sker regelbundet i alla 
verksamheter tillsammans med verksamhetschefer och 
ekonomicontroller

Med en procentuell avvikelse -0,3 % bedöms målet vara 
delvis uppfyllt.

Bilaga: Mål Nämnder Bilaga: Mål Nämnder

Övergripande mål

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun.

Implementera 
antagen laddplan

Arbetet med åtgärdsplanen pågår. Laddplanen 
återremitterades till tekniska nämnden för komplettering 
med en mer konkret åtgärdsplan samt att belysa frågorna om 
strömförsörjning, flerbostadshus och finansiering.

Succesivt utbyte 
av kommunens 
fordonspark inklusive 
entreprenadmaskiner 
till fossilfritt drivmedel

Fordonsverksamheten har inte full rådighet över kommunens 
fordonsinnehav, kan endast agera rådgivande gentemot 
andra förvaltningar. Fordonsinnehav under 2019 har minskat 
från 106 till 105 fordon. Antalet fossilfria fordon är 23 st., 
19 gasbilar, 10 etanol och 4 elbilar. Andelen fossilfria fordon 
och maskiner (gas, el och etanol) av hela kommunens 
fordonsinnehav är 35 % i utgången av 2019.

Miljö-anpassning av 
kommunens hamnar

Entreprenaden färdigställs under sommaren 2020.

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
en levande stadskärna 
med ett stort och 
varierat utbud av 
mötesplatser

Utveckla och förädla 
offentliga miljöer och 
besöksmål

Under 2019 har arbetet med upprustning och renovering av 
Strandpromenadens bryggor pågått. Etappen mellan Simons 
hörna och Skagerack kvarstår.

Färjeläget planeras vara färdigställt sommaren 2020.

Under året har ingen förädling genomförts utöver drift.

Översyn av 
markanvändningen i 
centrum (regelverket)

Möjlighet att ansöka om torgplats för cykeluthyrning finns.

En översyn av Strömstads kommuns Allmänna lokala 
föreskrifter och Allmänna lokala föreskrifter för torghandel 
ska genomföras.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål.

Intern och extern 
samverkan ska ske 
för att erbjuda tidiga 
insatser snabbt.

Samverkan sker aktivt internt och även externt med en rad 
samhällsaktörer inom alla delar av verksamheten. Det är 
en naturlig del av arbetet. Arbete pågår kontinuerligt för att 
förbättra och förtydliga samverkansformerna.

En struktur för intern och extern samverkan har byggt upp 
i kvalitetsledningssystemet för varje verksamhet. Många 
interna samverkansrutiner har utarbetats under året.

Regelbundna team-möten genomförs som vägledning för 
att stärka teamarbetet mellan professioner i syfte att uppnå 
en god och säker vård och omsorg utifrån den enskilda 
individens behov.

Inom Individ-och familjeomsorgen har arbetsförmedlingens 
omorganisation märkts av och resulterat i mindre samverkan 
och ökat tryck på verksamheten för försörjningsstöd.

Bilaga finns.

SOCIALNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN
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Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer 
för alla åldrar

Kommunal mark Detaljplanarbete pågår för Tjärnö, friliggande villor som 
varit på granskning, beräknas antas under hösten. Canning 
hyreslägenheter/bostadsrätter pågår. Mällbygård rad/
kedjehus särskilt boende pågår.

I Källviksdalen har kommunen under 2019 sålt sina två 
bostadsfastigheter.

Industrimark finns till försäljning på Bastekärr.

Ombyggnad 
avloppsreningsverk 
Österröd

Avloppsreningsverket på Österröds kan ta emot 30 000 pe. 
Anläggningen behöver trimmas in och beräknas bli klart 
tidigast hösten 2020.

Säkra dricksvattnet för 
framtiden

Delar av de brister som den mikrobiologiska analysen för 
vattenverken visar på är åtgärdade. Mätare är installerade för 
att mäta partiklar i vattnet.

Ökat samarbete med 
våra grannkommuner 
inom VA-
verksamheten

Under 2019 har VA-verksamheten haft kontinuerliga träffar 
med Tanums kommun.

2030 är vår miljö 
intakt - vi hushåller 
med naturresurser 
och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

Införande av insamling 
av källsorterat 
matavfall

Under 2019 har planering för genomförande av 
matavfallsinsamling pågått. En förstudie har genomförts av 
konsult. Upphandling av mottagningsanläggning för rest- 
och matavfall är avklarad. Översynen av taxorna har inte 
påbörjats. En projektledare ska anlitas.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål 
och pendlings- 
möjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader är 
goda.

Verka för bra 
pendel-parkerings-
möjligheter (inklusive 
cykelparkering) 
vid tåg- och buss-
förbindelser.

Arbetet med cykelplanen har pågått under 2019. Planen 
kommer att innehålla förslag på åtgärder i det kommunala 
cykelvägnätet med fokus på säkerhet och framkomlighet. 
Parkeringsbussen har under högsäsong trafikerat södra och 
norra slingan utan tidtabell, som så kallad hopp-on-hopp-off-
buss vilket fungerat bra.

Säkrare trafiklösningar 
och skolvägar inom 
Strömstads kommun

Trygghetsvandring vid Strömstiernaskolan har 
genomförts och framtagande av åtgärdsplan pågår. 
Tillgänglighetsvandring har genomförts i centrummiljön 
tillsammans med pensionärs- och handikapprådet med 
fokus på Karlsgatan. En översyn av trafiksäkerheten på 
skolorna har genomförts inför skolstart HT19. Förvaltningen 
samverkar med kommunens folkhälsostrateg. Målet 2 
trygghetsvandringar under 2019 bedöms därför vara uppnått.

Förvaltningen har fått ta del av ett material som 
planavdelningen tagit fram i syfte att kartlägga närområdet 
för barn i skolans år 5 med hänseende på trafiksäkerhet och 
trygghet på allmänna platser.

Dialog pågår med Trafikverket angående de vägar som är 
statliga. Förslag till prioriteringar är inlämnat.

Bilaga: Mål Nämnder

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål 
och pendlings- 
möjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader är 
goda.

En trivsammare och 
trafiksäkrare stad/
centrum för gående 
och cyklister till 
stöd för handel, 
besöksnäring och 
kommunmedlemmar

Under 2019 har justeringar är gjorts i trafikmiljön på Södra 
Hamngatan för att förbättra flödet.

Förtydligande linjemålning är gjord på gång-och cykelvägen 
på Norra Hamngatan.

Bilaga: Mål Nämnder

Interna mål: Medarbetare 

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

Ny ersättningslokal 
för TF:s verksamheter, 
Gata/park, 
Renhållning och 
Service o Inköp

Under året har arbetet fortsatt med att planera för flytt av 
verksamheterna i lokalerna på TP till lokalerna på Prästängen. 
Statusen för arbetet är att invänta bygglov för att kunna 
påbörja flytten.

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i medarbetar-
mätningen.

Professionellt 
ledarskap

Arbetet med att tydliggöra arbetsfördelning och ansvar pågår.

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden.

God ekonomisk 
hushållning och 
effektivitet i 
resursutnyttjandet

Kontinuerliga uppföljningar av nämndens resultat per månad 
har skett fram till och med december.

Resultat för förvaltningen per december 2019 visar ett 
överskott mot budget.

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål.

Ökad samverkan 
mellan avdelningarna

Ledningsgruppen håller på att kartlägga förvaltningens 
uppdrag och arbetsrutiner för att stärka samverkan inom 
förvaltningen. Gemensamma riktlinjer och rutiner och en 
rimlig arbetsfördelning mellan avdelningarna är första steget 
mot en effektiv verksamhet.

Under 2019 har två gemensamma APT:n för hela 
förvaltningen har genomförts.

TEKNISKA NÄMNDENTEKNISKA NÄMNDEN



Växel: 0526-190 00 Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 E-post: kommun@stromstad.se



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

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

KS/2020-0222 

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att i protokollet under rubrik Jäv inskriva: 
- Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser
det egna uppdrage

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser, 
besluta om ansvarsfrihet som beviljas eller vägras. 

ärende

9



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-01

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

KS/2019-0340

KS § 57 Finansiella rapporter 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna Finansiell rapport för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 132 mnkr 2019-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 56 mnkr och på räntebärande värdepapper 76 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 14,1 procent och sedan start är 
värdeökningen 147,5 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 85
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av ekonomichef Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2019
Öhmans månadsrapport 191231

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna Finansiell rapport för 2019.

Beslutet skickas till
KS diarie

ärende

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-25

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

KS/2019-0340

KSau § 85 Finansiella rapporter 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna Finansiell rapport för 2019.

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 132 mnkr 2019-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 56 mnkr och på räntebärande värdepapper 76 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 14,1 procent och sedan start är 
värdeökningen 147,5 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av ekonomichef Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2019
Öhmans månadsrapport 191231

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna Finansiell rapport för 2019.

Beslutet skickas till
KS diarie



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-03-18 Ärende: KS/2019-0340
KS - Ekonomiavdelning

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

Finansiella rapporter 2019

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Finansiell rapport för 2019 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 132 mnkr 2019-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 56 mnkr och på räntebärande värdepapper 76 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 14,1 procent och sedan start är 
värdeökningen 147,5 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Fonderna är med och säkerställer att kommunen har en god teckning för 
pensionsskulder.

Miljöperspektiv
Finanspolicyn säkrar att förvaltaren följer kommunens krav till hållbarhet i de 
fonder kommunens medel finns investerade.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2019

Öhmans månadsrapport 191231

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2020-03-18 Ärende: KS/2019-0340

Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef
Redovisningsansv. Diana Johansson



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport 2019

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 132 mnkr 2019-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 56 mnkr och på räntebärande värdepapper 76 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 14,1 procent och sedan start är 
värdeökningen 147,5 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Avkastning

Total avkastning 2019 uppgår till 14,1 procent, medan jämförelseindex ökade är 12,9 
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 147,5 procent, medan 
jämförelseindex har ökat 168,9 procent. Bästa utvecklingen sista år står utländska 
aktier för med en ökning på 36,4 procent mot jämförelseindex 33,7 procent. Sämst har 
utvecklingen varit för svenska aktier jämfört med index. Så länge det låga ränteläget 
varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.  

 

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde ökade med 14,1 procent vilket motsvarar 16 mnkr under 
2019.  Det totala värdet uppgår till 13  mnkr sista december. Orealiserad vinst uppgår 
till 20,6 mnkr vilket är en ändring med 11,4 mnkr jämfört med 2018.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 57,2 procent vid årets slut. Andelen 
aktier ligger på 42,8 procent.  Inriktningen är att under kommande år öka andelen 
aktier. 

Likviditetsförvaltning

Likvida medel har minskat med 33,1 mnkr under året, från 36,2 mnkr till 3,1 mnkr. 
Förändringen kommer av att kommunen har finansierat stor del av de pågående 
projekten med egna medel.

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr. 

Sedan år 2013 finns ett likviditetsöverskott placerad i en bostadobligationsfond vars 
syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10 mnkr.

15 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond.

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under året.

Under perioden har externa lån tagits upp från Kommuninvest. Lånet är utformat som 
ett byggnadskreditiv där avrop görs vid behov för att balansera koncernvalutakontot. 
Totalt har 50 mnkr avropats av 100 mnkr som är maxbeloppet i denna offertförfrågan. 

Likviditetsrisken bedöms än som låg.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 105,2 mnkr. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 175,5 mnkr. 

Fondvärde per 191231 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    111,53 10 425 430 222 324

Nordea Institutionell Kortränta 12 524     1 209,84 1 208,91 15 140 918 -11 681

Upplåningsuppföljning

Årets investeringar har delvis finansierats med lån från Kommuninvest på 50 mnkr. 

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 december. Kommunen och 
de kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 191231 till 180 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 166 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 369,7 mnkr fördelat på 915,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 454 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 
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Strömstad kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 0,9 14,1 147,5

Jämförelseindex 0,9 12,9 168,9

0,1Avvikelse 1,2 -21,4

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2014-12-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2019-12-31

Marknadsvärde SEK per 2019-12-31 2019-11-30 2018-12-31

 132 341 085  131 112 194  115 967 917Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 17,8%

Utländska aktier, 25%

Svenska räntebärande, 57,2%

Öhman     2 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2019-12-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 23 499 242Svenska aktier  17,8

 33 062 213Utländska aktier  25,0

 56 561 455Summa aktier  42,8

 75 779 630Svenska räntebärande  57,2

 75 779 630Summa räntebärande värdepapper  57,2

Summa värdepapper  132 341 085  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 132 341 085  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2019-12-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 2,3 3,5 26,3 35,0 267,6 298,0

Utländska aktier 2,5 1,2 36,4 33,7 164,6 150,7

Svenska räntebärande -0,2 -0,1 1,8 0,3 92,7 106,5

Totala portföljen 168,9147,512,914,10,90,9

Öhman     3 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2019-12-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  144 185  162,98  23 499 242  18 089 910  5 409 332 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 23 499 242  18 089 910  5 409 332 100,0%

 5 409 332 18 089 910 100,0% 23 499 242Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  105 231  284,83  29 972 813  17 097 542  12 875 270 90,7%Öhman Global Hållbar A

 89 400 3 000 000 9,3% 3 089 400 102,98 30 000SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 33 062 213  20 097 542  12 964 670 100,0%

 12 964 670 20 097 542 100,0% 33 062 213Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  246 362  110,76  27 287 025  26 739 836  547 188 36,0%Öhman FRN Hållbar A

SEK  509 858  95,11  48 492 606  46 853 440  1 639 166 64,0%Öhman Obligationsfond SEK B

 75 779 630  73 593 276  2 186 354 100,0%

 2 186 354 73 593 276 100,0% 75 779 630Summa svenska räntebärande

 132 341 085  111 780 728  20 560 357Summa värdepapper

Öhman     4 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 115 967 9172018-12-31

 120 955 374 0 02019-01-31 4,3 4,3 3,5 3,5

 123 524 746 0 02019-02-28 2,1 6,5 1,7 5,3

 124 163 888 0 02019-03-31 0,5 7,1 0,7 6,1

 128 153 842 0 02019-04-30 3,2 10,5 2,6 8,9

 124 096 073 0 02019-05-31 -3,2 7,0 -2,5 6,2

 127 481 554 0 02019-06-30 2,7 9,9 2,2 8,6

 129 123 082 0 02019-07-31 1,3 11,3 0,9 9,6

 128 899 011 0 02019-08-31 -0,2 11,2 -0,1 9,5

 129 744 491 0 02019-09-30 0,7 11,9 0,9 10,5

 130 478 333 0 02019-10-31 0,6 12,5 0,7 11,3

 131 112 194 0 02019-11-30 0,5 13,1 0,6 12,0

 132 341 085 0 02019-12-31 0,9 14,1 0,9 12,9

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 23 678 7332018-12-31

 25 830 330 0 02019-01-31 9,1 9,1 7,7 7,7

 26 941 195 0 02019-02-28 4,3 13,8 4,0 12,0

 26 850 140 0 02019-03-31 -0,3 13,4 1,1 13,2

 28 367 228 0 02019-04-30 5,7 19,8 7,2 21,3

 26 465 249 0 02019-05-31 -6,7 11,8 -6,9 13,0

 22 102 648-6 000 000-6 000 0002019-06-30 6,3 18,8 6,8 20,7

 22 160 007-6 000 000 02019-07-31 0,3 19,1 0,2 21,0

 21 761 596-6 000 000 02019-08-31 -1,8 17,0 -1,2 19,5

 22 239 114-6 000 000 02019-09-30 2,2 19,6 2,9 23,0

 23 021 990-6 000 000 02019-10-31 3,5 23,8 4,0 27,9

 22 961 433-6 000 000 02019-11-30 -0,3 23,5 2,0 30,4

 23 499 242-6 000 000 02019-12-31 2,3 26,3 3,5 35,0

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 26 682 4032018-12-31

 29 339 232 0 02019-01-31 10,0 10,0 10,1 10,1

 30 728 731 0 02019-02-28 4,7 15,2 4,8 15,3

 31 129 354 0 02019-03-31 1,3 16,7 1,7 17,4

 33 369 493 0 02019-04-30 7,2 25,1 6,0 24,3

 30 988 136 0 02019-05-31 -7,1 16,1 -5,8 17,1

 29 448 557-3 000 000-3 000 0002019-06-30 4,6 21,5 3,9 21,6

 30 695 064-3 000 000 02019-07-31 4,2 26,6 3,7 26,1

 30 483 262-3 000 000 02019-08-31 -0,7 25,8 -0,2 25,9

 31 115 195-3 000 000 02019-09-30 2,1 28,4 2,4 28,9

 31 366 620-3 000 000 02019-10-31 0,8 29,4 0,7 29,7

 32 248 422-3 000 000 02019-11-30 2,8 33,1 1,8 32,0

 33 062 213-3 000 000 02019-12-31 2,5 36,4 1,2 33,7

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman     7 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 65 606 7812018-12-31

 65 785 812 0 02019-01-31 0,3 0,3 0,1 0,1

 65 854 820 0 02019-02-28 0,1 0,4 0,0 0,1

 66 184 394 0 02019-03-31 0,5 0,9 0,3 0,4

 66 417 121 0 02019-04-30 0,4 1,2 0,1 0,5

 66 642 688 0 02019-05-31 0,3 1,6 0,2 0,6

 75 930 349 9 000 000 9 000 0002019-06-30 0,4 2,0 0,2 0,9

 76 268 011 9 000 000 02019-07-31 0,4 2,5 0,2 1,1

 76 654 153 9 000 000 02019-08-31 0,5 3,0 0,3 1,4

 76 390 182 9 000 000 02019-09-30 -0,3 2,6 -0,3 1,1

 76 089 722 9 000 000 02019-10-31 -0,4 2,2 -0,4 0,7

 75 902 339 9 000 000 02019-11-30 -0,2 2,0 -0,2 0,4

 75 779 630 9 000 000 02019-12-31 -0,2 1,8 -0,1 0,3

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0058

KS § 35 Styrdokument för fastställelse av 
borgensavgift

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för 
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad

att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande 
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt 
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska 
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga 
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i 
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva 
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat 
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet 
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på 
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna 
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras 
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller 
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för 
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad måste vara affärsmässigt bestämd.

EU:S STATSSTÖDSREGLER 

Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste 
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd 
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller 
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk 
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den 
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en 
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på 
samma villkor. 

Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig 
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en 
gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar 
bostadsbolaget.

ärende

11
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För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör 
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom 
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av 
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden, 
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska 
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I 
praktiken innebär detta:

• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag 
för hur borgensavgiften beräknas. 

• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens 
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och 
belopp.

Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat 
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid 
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget 
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan 
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal 
borgen. 

• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med 
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna 
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte 
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

PROCESS 

Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om 
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. 
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på 
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen 
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och 
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 52
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 24
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för 
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad

att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande 
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.
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KS/2020-0058

KSau § 52 Styrdokument för fastställelse av 
borgensavgift

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för 
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad

att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande 
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt 
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska 
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga 
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i 
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva 
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat 
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet 
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på 
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna 
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras 
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller 
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för 
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad måste vara affärsmässigt bestämd.

EU:S STATSSTÖDSREGLER 

Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste 
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd 
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller 
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk 
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den 
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en 
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på 
samma villkor. 

Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig 
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en 
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gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar 
bostadsbolaget.

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör 
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom 
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av 
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden, 
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska 
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I 
praktiken innebär detta:

• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag 
för hur borgensavgiften beräknas. 

• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens 
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och 
belopp.

Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat 
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid 
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget 
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan 
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal 
borgen. 

• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med 
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna 
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte 
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

PROCESS 

Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om 
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. 
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på 
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen 
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och 
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för 
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
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att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande 
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutet skickas till
Diariet
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Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för 
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad

att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande 
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt 
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska 
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga 
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i 
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva 
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat 
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet 
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på 
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna 
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras 
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller 
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för 
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad måste vara affärsmässigt bestämd.

EU:S STATSSTÖDSREGLER 

Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste 
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd 
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller 
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk 
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den 
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en 
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på 
samma villkor. 

Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig 
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala 
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bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns 

 

för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar 
bostadsbolaget.

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör 
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom 
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av 
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden, 
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska 
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I 
praktiken innebär detta:

• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag 
för hur borgensavgiften beräknas. 

• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens 
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och 
belopp.

Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat 
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid 
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget 
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan 
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal 
borgen. 

• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med 
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna 
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte 
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

PROCESS 

Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om 
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. 
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på 
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen 
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och 
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift
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KF § 24 Styrdokument för fastställelse av 
borgensavgift

Kommunfullmäktiges beslut
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt 
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska 
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga 
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i 
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva 
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat 
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet 
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på 
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna 
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras 
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller 
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB 
Strömstadbyggen måste vara affärsmässigt bestämd.

EU:S STATSSTÖDSREGLER 

Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste 
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd 
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller 
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk 
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den 
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en 
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på 
samma villkor. 

Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig 
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns 
för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar 
bostadsbolaget.

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör 
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom 
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av 
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden, 
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sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska 
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I 
praktiken innebär detta:

• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag 
för hur borgensavgiften beräknas. 

• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens 
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och 
belopp.

Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat 
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid 
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget 
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan 
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal 
borgen. 

• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med 
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna 
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte 
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

PROCESS 

Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om 
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. 
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på 
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen 
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och 
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 20
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 14

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och 
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Martinsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
att utreda om styrdokumentet ska gälla alla de kommunala bolagen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till 
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet.

Beslutet skickas till
AB Strömstadbyggen
Mats Brocker, Kommundirektör
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
Webbmaster
Diariet
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Bakomliggande reglering

Nedan anges vissa huvudprinciper för de regelverk som reglerar fastställandet av 
borgensavgifter. 

LAG OM ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSAKTIEBOLAG 

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt syfte ska 
förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska de kommunala 
bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Detta förutsätter 
att kommunen ställer marknadsmässiga avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför 
undantas bolagen från reglerna i kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och 
förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en 
jämförbar privat ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på 
affärsmässighet ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på 
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna mellan 
kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive 
ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera 
riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för Kommunens bolag i konkurrensutsatt 
marknad måste vara affärsmässigt bestämd.

EU:S STATSSTÖDSREGLER 

Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste vara 
affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses alla 
insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 
gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. Bedömningen av 
om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, 
sker utifrån principen om den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av 
kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört 
åtgärden ifråga på samma villkor. EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala 
bostadsaktiebolagen, utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av 
kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagsbegreppet används även för 
offentliga myndigheter när de utövar någon form av ekonomisk aktivitet.

Vad innebär lagstiftningen i praktiken? 

Lagstiftningen innebär sammanfattningsvis att de kommunala bostadsbolagen inte ska 
erhålla några konkurrensfördelar då kommunen går i borgen. Bestämmelserna i EU-
fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig för att inte bryta mot 
statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter en gräns för hur 
hög avgiften kan vara i syfte att förhindra värdeöverföring från bostadsbolaget till 
kommunen. Lagen sätter även en gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att 
kommunen subventionerar bostadsbolaget. 



MARKNADSMÄSSIGT PRIS FÖR GARANTIN 

Genom att ställa en garanti för ett lån uppkommer risk för garantigivaren att få stå för det 
garanterade beloppet. För denna risk ska ersättning utgå till garantigivaren. Om den 
ersättning som betalas för garantin är minst lika hög som motsvarande avgift för lån på 
finansmarknaden, innehåller garantin inte stöd. 

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör hänsyn tas till 
garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom transaktionsbeloppet, 
transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av låntagaren och andra erfarenheter 
som påverkar återbetalningsgraden, sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på 
grund av sin ekonomiska ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra 
ekonomiska villkor. I praktiken innebär detta:

• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag för hur 
borgensavgiften beräknas. 

• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens 
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och 
belopp.

Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat 
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid 
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget skulle 
ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan denna 
kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal borgen. 

• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med pantbrev 
som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna pantbrev även 
borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte betala 
stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

GARANTINS OMFATTNING 

Kommuner som bedriver kommunal verksamhet i bolagsform ska säkerställa att de både har 
insyn i bolagets verksamhet samt att de beslutar i frågor som är av principiell betydelse. 
Kommunen har därigenom vanligtvis bra kunskap om det kommunala bolagets ekonomiska 
förhållanden samt kan utöva nödvändig kontroll och styrning av bolagets verksamhet. När 
kommunen lämnar en garanti för ett kommunalt bolags upplåning är därför 
förutsättningarna annorlunda jämfört med vad som gäller för de fall det inte föreligger något 
ägande i det bolag som erhåller garantin. Kommunens kontroll över och insyn i bolaget har 
återhållande effekt som gör att den inte utfäster garantier som leder till att kommunen 
tvingas infria sitt garantiåtagande. Därigenom skulle förutsättningar finnas för kommunen 
att utställa en garanti för ett kommunalt bolag som täcker hela det utestående lånet. 

PROCESS 

Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om 
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. Även om 



reglarna gäller allmännyttans kommunala fastighetsbolag gäller samma princip enligt 
Konkurrenslagen alla bolag som befinner sig i en konkurrensutsatt marknad som gynnas av 
en fördel baserat på offentliga medel. Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om 
borgensramar, maximal löptid på borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. 
Ekonomichefen fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram 
och enligt modellen i detta styrdokument. 

Strömstads Kommuns modell

BEFINTLIGA KREDITER OCH BORGENSAVGIFTER 

Genomsnittlig löptid på krediter för kommunens bolag är 3-4 år och för att vi ska komma in i 
rätt fas och anpassa oss bäst möjligt till den nya modellen ska vi:

• Lista och sammanställa samtliga befintliga krediter med borgen. 
• Använda de sista offerterna och dokumentera bolagets kreditmarginal utan borgen. 
• Låta borgensavgiften framöver följa kreditens löptid på motsvarande sätt som en 

avtalad kreditmarginal följer ett lån.
• Den borgensavgift som då framkommer ska gälla för alla borgensåtagande 

Strömstads Kommun har med kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad i varje 
låns löptid.

Exempel: Bolaget tar upp en kredit i under hösten 2019 med en löptid på 3 år och en 
kreditmarginal med kommunal borgen om +0,03 %. Utredningen visar att vid denna tidpunkt 
bedöms bolaget ha kunnat låna upp en motsvarande kredit utan borgen till +0,18 %. 
Borgensavgiften fastställs därmed till +0,15 %. Från 2020-01-01 och fram till varje enskild lån 
förfaller, betalar bolaget denna avgift för just dessa krediter.

NYA KREDITER OCH BORGENSAVGIFTER 

För att borgensavgiften ska anses marknadsmässig ska den fastställas individuellt för varje 
kredit vid borgenstecknandet. Följande tillvägagångssätt ska användas för fastställande av 
borgensavgifter för nya krediter: 

• Bedöm och dokumentera bolagets alternativa kreditmarginal utan borgen i samband 
med upphandlingen. Förfrågan ska utgå till minst 3 kreditinstitut.

• Fastställ borgensavgiften på krediten. Borgensavgiften beräknas genom att jämföra 
bästa erbjudande mot kommunal borgen mot bästa erbjudande mot pantlån. I tillägg 
ska det beräknas en fördel för att slippa etablera pantbrev.

• Får kommunen inte in offerter för att göra bedömningen som beskrivit ovanför, ska 
bedömningen göras vid hjälp av risk-klassificering från UC (Nationellt kreditinstitut 
som alltid har nutidsanalys) Med utgångspunkt i bedömd borgenavgift för start 2020 
justeras borgensavgiften enligt följande modell:
UC riskklass 5   0,00%
UC riskklass 4 +0,10%
UC riskklass 3 +0,25%



UC riskklass 2 +0,40%
UC riskklass 1 Ingen borgen beviljas
Lägre UC riskklass Ingen borgen beviljas
Under samma förutsättningar ska löptiden på lånet också utvärderas så att man 
tillämpar samma riskvärderingar som görs i kreditinstitutioner. Därför vill 
nedanstående användas:
Löptid 3 år   0,00%
Löptid 4 år +0,05%
Löptid 5 år +0,10%
Löptid 7 år +0,15%
Löptid 10 år +0,20%

• Komplettera sammanställningen löpande med nya krediters borgensavgifter.

Har man därför ett lån med löptid 4 år som etableras och bolaget är i riskklass 5 kommer 
borgensavgiften vara:

(Sista dokumenterade differens mellan bästa anbud mot borgenslån och pantlån, exempelvis 0,25%)
Sista diff Ändr. RC Löptid Pantbrev Total borgensavgift

0,25% 0.00% 0,05 0,04%(se nästa stycke) 0,34% TOTALT

KOMPENSATION FÖR EJ UTTAGNA PANTBREV SAMT ALTERNATIV FINANSIERING 

I de fall prisjämförelsen sker mellan borgensupplåning respektive pantbrevsupplåning, men 
bolaget inte har för avsikt att ställa pantbrev som säkerhet till kommunen, måste Strömstads 
Kommun lägga på borgensavgiften för att kompensera detta. Kommunen ska ställa krav på 
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad att redovisa vilka värden som utgör aktuell 
säkerhet för borgensåtagandet samt genom beslut och avtal kräva att kommunens bolag i 
konkurrensutsatt marknad förbinder sig att inte ta ut nya pantbrev i redovisade värdeobjekt 
och inte heller på något sätt direkt eller indirekt belåna redovisade värdeobjekt. 

Utöver kravet på en undertecknad negativklausul behöver bolaget betala en kompensation 
till kommunen för den ekonomiska fördel det innebär för bolaget att inte behöva ställa 
pantbrev som säkerhet. Denna fördel beräknas med utgångspunkt från stämpelskatten. 
Stämpelskatten uppgår till två procent på pantbrevens belopp. 

Vi beräknar den ekonomiska fördelen av att inte behöva betala stämpelskatt för uttag av 
pantbrev till fastighetens ekonomiska livslängd, normalt 50 år. Det innebär ett periodiserat 
värde för bolaget av att inte ta ut pantbrev på 0,04 procent per år. 

DEBITERING AV BORGENSAVGIFTEN 

Debitering av borgensavgiften ska ske 15 december varje år då samtliga borgensavgifter är 
fastställda. 

APPLICERING AV MODELL VID UTLÅNING FRÅN KOMMUNEN 

Modellen kan även tillämpas då kommunen lånar ut i form av internreverser och då 
kommunen utdebiterar snittmarginaler via koncernkontot. I stället för borgensavgift 
används modellen då för att ta fram en internbanksavgift. Koncernkontokrediter 



(checkräkningskrediter) bedöms kunna hanteras med motsvarande utgångspunkter genom 
att bolagets borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt räntepåslag på 
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0118

KS § 36 Överföring investeringsbudget från 2019 till 
2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som 
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Det finns några projekt som är beslutade i 2019s investeringsbudget fortfarande 
var pågående vid årsskiftet. Dessa är försenade av olika orsaker till exempel utsatt 
leveranstid, krävande upphandling eller avvaktande av andra beslut. Varje nämnd 
har genomgått sina projekt och utifrån detta beslutat och begärt medel överförda 
från 2019 till 2020 års investeringsbudget.  

På denna bakgrund har nämnderna begärt överförd totalt 87 382 tkr med 
fördelning enligt nedan till 2020 investeringsbudget.

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven   56 839

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh   27 900

Miljö- och byggnämnden    450

Socialnämnden      1 040

Kommunstyrelse      1 153

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 53
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 av ekonomichefen
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som 
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-26

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

KS/2020-0118

KSau § 53 Överföring investeringsbudget från 2019 till 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som 
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Det finns några projekt som är beslutade i 2019s investeringsbudget fortfarande 
var pågående vid årsskiftet. Dessa är försenade av olika orsaker till exempel utsatt 
leveranstid, krävande upphandling eller avvaktande av andra beslut. Varje nämnd 
har genomgått sina projekt och utifrån detta beslutat och begärt medel överförda 
från 2019 till 2020 års investeringsbudget.  

På denna bakgrund har nämnderna begärt överförd totalt 87 382 tkr med 
fördelning enligt nedan till 2020 investeringsbudget.

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven   56 839

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh   27 900

Miljö- och byggnämnden         450

Socialnämnden      1 040

Kommunstyrelse      1 153

Beslutsunderlag
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att föreslå för Kommunfullmäktige besluta

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som 
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-12 Ärende: KS/2020-0118
KS - Ekonomiavdelning

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

Överföring investeringsbudget från 2019 till 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå för Kommunstyrelsen besluta att föreslå för Kommunfullmäktige

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som 
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Det finns några projekt som är beslutade i 2019s investeringsbudget fortfarande 
var pågående vid årsskiftet. Dessa är försenade av olika orsaker till exempel utsatt 
leveranstid, krävande upphandling eller avvaktande av andra beslut. Varje nämnd 
har genomgått sina projekt och utifrån detta beslutat och begärt medel överförda 
från 2019 till 2020 års investeringsbudget.  

På denna bakgrund har nämnderna begärt överförd totalt 87 382 tkr med 
fördelning enligt nedan till 2020 investeringsbudget.

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven   56 839

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh   27 900

Miljö- och byggnämnden         450

Socialnämnden      1 040

Kommunstyrelse      1 153

Beslutsunderlag
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2020

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2020-02-12 Ärende: KS/2020-0118

Beslutet skickas till
KS Diariet
Tekniska nämden
Barn- och utbildningsnämden
Miljö- och byggnämden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen 
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Lenita Tengström, ekonom



Investeringsprojekt
Utfall Jan - Dec 2019 Tot Budget 2019 Återstår 2019 Budget till 2020 i tkr Kommentar

70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest

70119 KS IT Nätsäkerhet 200 000 200 000 200

Avser inköp av två servrar till den virtuella serverfarmen. På grund av en försenad 

upphandlingen överförs investeringsmedlen till 2020.

70218 KS Aktivitetsyta Skee 200 000 200 000 160 Kvarvarande medel förs över till år 2020 för att iordningställa Vettevi

70219 KS IT Förbrukningsinv o utveckl 111 935 200 000 88 065 70 Se 70119

70411 Systemutveckl centrala system 1 110 549 1 310 000 199 451 199

Avser införande av nytt företag Raindance, marknadsplats och införande av budget och prognos 

i hypergene. Projekten pågår och kvarvarande medel förs därför över till 2020

70419 KS Digitalisering, bank-id 700 000 700 000 100

Upphandling av e-tjänsteplattform har pågått under 2019. Uppskattningsvis kommer kommunen 

att faktureras cirka 100 tkr 

70619 KS E-handelssystem 25 196 300 000 274 804 274

Avser införande av nytt företag Raindance, marknadsplats och införande av budget och prognos 

i hypergene. Projekten pågår och kvarvarande medel förs därför över till 2020

70719 KS Skatepark 150 000 150 000 150 Förslag från kultur och fritidsutskottet att föra över denna post

70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest 1 247 680 3 060 000 1 812 320 1 153

74 Socialförv, investering

74519 SF Inventarier 107 997 300 000 192 003 192 Inköp och leverans av möbler har skett för resterande medel, dock har inte fakturan inkommit under 2019. 

74419  SF Takliftar, sängar Säbo 242 560 400 000 157 440 157 Inköp och leverans av sängar och madrasser till Säbo har skett men faktura har ej inkommit under 2019.  

74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg 109 100 800 000 690 900 691

Investeringsmedel riktade till ombyggnation av en avdelning på Beatebergsgården, dock har 

ombyggnation dragit ut på tiden. Förväntas påbörjas och färdigställas under 2020. 

74 Omsorgsförv, investering 459 657 1 500 000 1 040 343 1 040

78 Miljö- o byggnämnd,investering

78418 Brand/Räddning Sydkoster 10 576 1 300 000 1 289 424 450

Släcksystemet är ombyggt men fakturor för arbete och material har ej inkommit under 2019. 

Driftsättning sker när fullskaligt test och besiktning har skett

78 Miljö- o byggnämnd,investering 10 576 1 300 000 1 289 424 450

80 Teknisk nämnd, skattefin inv

80419 Reinvestering lekplatser 108 350 300 000 191 650 192 Överförs, renovering fortsätter 2020

80718 Utbyte lastbil, krokbil m kran 3 000 000 3 000 000 3 000 Överförs, upphandling 2020

85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg 435 000 435 000 435 Överförs, ny förskola Skee, eventuell övertag av väg från Trafikverket

87514 Bulleråtgärder Tången 88 498 974 000 885 502 1 286 Överförs, bygglov beviljat, ska påbörjas kvartal 1 2020 klart till sommaren. Inväntar produktionskalkyl från Skanska

80717 Proj/utredn/uppgr Torskholmen 35 628 7 000 000 6 964 372 9 373 Överförs, pågår i samaband med uppgraderingen färjeläget

80719 Utbyte av bryggor 61 230 500 000 438 770 439 Överförs, upphandlingen klar, inväntar leverans 

80819 Strandpromenaden 4 501 005 5 500 000 998 995 999 Överförs, sträckan Skagerack-Simons hörna genomförs under 2020

80917 Fendrar Skeppsbropiren 14 915 556 000 541 085 541 Överförs, utredning pågår, diskussioner om ett eventuellt vågskydd/fendring klart 2020

80918 Utbyte av bryggor 425 217 434 000 8 783 10 Överförs, bryggor levereras under 2020

80919 Utveckling gästhamn 31 790 100 000 68 210 68 Överförs, ej klart slutförs 2020

81015 Reparation av ångbåtskajen 469 863 7 439 000 6 969 137 1 000 Överför 1 mnkr, projektering klar 2020

81017 Skyltning i färjeläget 471 000 471 000 472 Överförs, blir klart i samband med färjeläget

81217 Kaj Kustbevakning 7 975 036 10 897 000 2 921 964 2 922 Överförs, färdigställs under 2020

81218 ISPS-staket 3 800 1 000 000 996 200 996 Överförs, färdigställs 2020

81318 Arbetsbåt 1 500 000 1 500 000 1 500 Överförs, beställning gjord inväntar leverans

81618 Färjeläget 56 418 926 60 272 000 3 853 074 3 854 Överförs, pågår under 2020, äskat ytterligare medel 2020

86413 HA Utbyggnad Rossö hamn 813 000 813 000 813 Överförs, avser toalettömningsstation, oklar placering

80 Teknisk nämnd, skattefin inv 70 134 258 101 191 000 31 056 742 27 900



SUMMA SKATTEFIN INV 71 852 171 107 051 000 35 198 829 30 543

85 Teknisk nämnd, taxfin VA inv

80114 Vatten- och avlopp Flöghult 558 525 1 100 000 541 475 541 Överförs, ej slutbesiktning sker första kvartalet 2020

80211 Dubbl. råvattenledn Blomsh-Färi 26 306 057 29 400 000 3 093 943 3 094 Överförs, beräknas slutföras andra kvartalet 2020

81413 Utbyggnad av Österröd (VA) 27 228 228 31 534 000 4 305 772 4 306 Överförs, färdigställs under 2020

85317 Avloppsledn till/från Österröd 3 740 479 31 370 164 27 629 685 27 630 Överförs, inväntar beslut om mark- och miljötillstånd, beräknad projektstart 1 augusti

85318 Avloppspumpst Öddö/Bojar/Skepp 0 7 500 000 7 500 000 7 500 Överförs, inväntar beslut om mark- och miljötillstånd, beräknad projektstart 1 augusti

85419 Beredskapsförråd VV 104 745 3 300 000 3 195 255 3 195 Överförs, upphandling pågår

85 Teknisk nämnd, taxfin VA inv 57 938 034 104 204 164 46 266 130 46 266

88 Teknisk nämnd, taxfin AV inv

82214 AV Utredn införande matavfall 37 174 210 000 172 826 173 Överförs, projektering pågår utifrån genomförd förstudie

88218 Utbyte sopbil D30 2 000 000 2 000 000 2 000 Överförs, inköp sker 2020, försening pga. diskussion avseende drivmedel

88219 Om/nybyggnad ÅVC 17 500 000 25 000 000 7 500 000 7 500 Överförs, renovering av sophall Österröd pågår

88319 Behållare/utrustn matavfallins 633 059 1 000 000 366 941 367 Överförs, projektering av införande av matavfallsinsamling pågår

88417 ID-reg utrustning sopbilar 167 347 250 000 82 653 83 Överförs, installationer i fordonen pågår

88418 Personalbyggn Långagärde ÅVC 200 000 200 000 200 Överförs, utredning pågår om personalbyggnad på Koster

88518 ÅVS Koster 250 000 250 000 250 Överförs, kommer att genomföras 2020

88 Teknisk nämnd, taxfin AV inv 18 337 580 28 910 000 10 572 420 10 573

SUMMA TAXEFIN INV 76 275 614 133 114 164 56 838 550 56 839

TOTALT KOMMUNEN 148 127 785 240 165 164 92 037 379 87 382



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2019-0152

KS § 37 Redovisning av lokalt partistöd 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 30 § KL. Till 
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap 31 § KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år (KF beslut §52 KS2014-0327 (KS2018-
0056)).

Belopp Utbetalt Redovisat Granskat

Moderaterna 41 949,00 X X X
Redovisat 190514 och
190626

Liberalerna 58 443,00 X X X Redovisat 190219

Centerpartiet 83 185,00 X X X
Redovisat 190301 och
190612

Socialdemokraterna 91 432,00 X X X Redovisat 190304

Vänsterpartiet 25 454,00 X X Redovisat 190627

Miljöpartiet 41 949,00 X X X Redovisat 190521

Sverigedemokraterna
33 702,00 X X X Redovisat 190629

Kristdemokraterna 17 207,00 X X X Redovisat 190306

393 321,00

Vänsterpartiets granskning hade vid tjänsteskrivelsens datum ännu inte 
redovisats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 42
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av redovisningsekonom Ewa Löfgren

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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 godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2019-0152

KSau § 42 Redovisning av lokalt partistöd 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 30 § KL. Till 
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap 31 § KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år (KF beslut §52 KS2014-0327 (KS2018-
0056)).

 Belopp
Utbetal
t

Redovis
at

Granska
t  

Moderaterna 41 949,00 X X X
Redovisat 190514 och 
190626

Liberalerna 58 443,00 X X X Redovisat 190219

Centerpartiet 83 185,00 X X X
Redovisat 190301 och 
190612

Socialdemokraterna 91 432,00 X X X Redovisat 190304

Vänsterpartiet 25 454,00 X X  Redovisat 190627

Miljöpartiet 41 949,00 X X X Redovisat 190521

Sverigedemokratern
a 33 702,00 X X X Redovisat 190629

Kristdemokraterna 17 207,00 X X X Redovisat 190306

 393 321,00     

 

Vänsterpartiets granskning hade vid tjänsteskrivelsens datum ännu inte 
redovisats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av redovisningsekonom Ewa Löfgren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-06 Ärende: KS/2019-0152
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Redovisning av lokalt partistöd 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 30 § KL. Till 
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med 
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året 
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap 31 § KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år (KF beslut §52 KS2014-0327 (KS2018-
0056)).

Belopp Utbetalt Redovisat Granskat
Moderaterna 41 949,00 X X X Redovisat 190514 och 190626

Liberalerna 58 443,00 X X X Redovisat 190219

Centerpartiet 83 185,00 X X X Redovisat 190301 och 190612

Socialdemokraterna 91 432,00 X X X Redovisat 190304

Vänsterpartiet 25 454,00 X X Redovisat 190627

Miljöpartiet 41 949,00 X X X Redovisat 190521

Sverigedemokraterna 33 702,00 X X X Redovisat 190629

Kristdemokraterna 17 207,00 X X X Redovisat 190306

393 321,00

Vänsterpartiets granskning hade på datum för tjänsteskrivelsen ännu inte 
redovisats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen



2 (2)

2020-02-06 Ärende: KS/2019-0152

Ewa Löfgren
Redovisningsekonom
 
ewa.lofgren@stromstad.se

 Carsten A. Sörlie
 Ekonomi- och IT-chef
 
 carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0144

KS § 38 Utbetalning partistöd 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018

att utbetala partistöd till samtliga partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av partistöd utbetalat 2018 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2017-06-30. Vänsterpartiet har inte bifogat granskningsrapport till trots för 
påminnelser 2019-06-12, 2020-01-16 och 2020-01-30.

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2020 grundas på prisbasbeloppet 2019; 46 500kr. 

Stödet betalas enligt följande:

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2019

Mandat Grund
Partistö 
d

Utbildn 
ing Totalt

Moderaterna 6 9300 45756 5400 60 456

Liberalerna 4 9300 30504 3600 43 404

Centerpartiet 4 9300 30504 3600 43 404

Socialdemokraterna 11 9300 83886 9900 103 086

Vänsterpartiet 2
Granskning av redovisning 
2018 saknas

Miljöpartiet 2 9300 15252 1800 26 352

Sverigedemokraterna 6 9300 45756 5400 60 456

Kristdemokraterna 3 9300 22878 2700 34 878

Feministiskt initiativ 1 9300 7626 900 17 826

Summa 39 74 400 282 162 33 300 389 862

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 43
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Strömstads Kommuns styrdokument; Lokala regler för partistöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att även Vänsterpartiet skall tilldelas partistöd då de nu har 
inlämnat sin redovisning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget förslag 
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2020-0144

KSau § 43 Utbetalning partistöd 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av partistöd utbetalat 2018 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2017-06-30. Vänsterpartiet har inte bifogat granskningsrapport till trots för 
påminnelser 2019-06-12, 2020-01-16 och 2020-01-30.

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2020 grundas på prisbasbeloppet 2019; 46 500kr. 

Stödet betalas enligt följande:

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2019

 Mandat Grund
Partistö
d

Utbildn
ing Totalt

Moderaterna 6 9300 45756 5400 60 456

Liberalerna 4 9300 30504 3600 43 404

Centerpartiet 4 9300 30504 3600 43 404

Socialdemokraterna 11 9300 83886 9900 103 086

Vänsterpartiet 2
Granskning av redovisning 
2018 saknas

Miljöpartiet 2 9300 15252 1800 26 352

Sverigedemokraterna 6 9300 45756 5400 60 456

Kristdemokraterna 3 9300 22878 2700 34 878

Feministiskt initiativ 1 9300 7626 900 17 826

Summa 39 74 400 282 162 33 300 389 862

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Strömstads Kommuns styrdokument; Lokala regler för partistöd

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen

att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-06 Ärende: KS/2020-0144
KS - Ekonomiavdelning

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

Utbetalning partistöd 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå för Kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av partistöd utbetalat 2018 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2017-06-30. Vänsterpartiet har inte bifogat granskningsrapport till trots för 
påminnelser 2019-06-12, 2020-01-16 och 2020-01-30.

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2020 grundas på prisbasbeloppet 2019; 46 500kr. 

Stödet betalas enligt följande:

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2019

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
Moderaterna 6 9300 45756 5400 60 456
Liberalerna 4 9300 30504 3600 43 404
Centerpartiet 4 9300 30504 3600 43 404
Socialdemokraterna 11 9300 83886 9900 103 086
Vänsterpartiet 2 Granskning av redovisning 2018 saknas
Miljöpartiet 2 9300 15252 1800 26 352
Sverigedemokraterna 6 9300 45756 5400 60 456
Kristdemokraterna 3 9300 22878 2700 34 878
Feministiskt initiativ 1 9300 7626 900 17 826
Summa 39 74 400 282 162 33 300 389 862

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Strömstads Kommuns styrdokument; Lokala regler för partistöd



2 (2)

2020-02-06 Ärende: KS/2020-0144

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Gruppledare partier i KF
Ekonomiavdelningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0135

KS § 34 Utvecklad och förenklad målstyrning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.

att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021 
och 2022

att genom en politisk förankringsprocess i kommunfullmäktige med utgångspunkt 
i Strömstad kommuns Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektörens analys är att kommunens målstyrningsarbete bör utvecklas. 
Nämnder och förvaltningar upplever att målstyrningsarbetet tar mycket tid och 
upplevs som en betungande process som inte skapar tillräckligt med engagemang. 
Det finns även ett begränsat intresse och ägarskap för målstyrningen så som den 
ser ut idag.

Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man 
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga 
mål, till nämndmål och mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som 
komplex och svår att överblicka.

Kommundirektören ser därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande 
målstyrning. Den politisk förankrade Vision 2030 med övergripande och 
långsiktiga mål bör utgöra grunden i arbetet och för att förtydliga och förenkla 
målstyrningen är förslaget att kortsiktiga mål för perioden 2021-2022 arbetas 
fram. De kortsiktiga målen ska således sträva mot att vision 2030 uppnås.

Kommundirektören föreslår därför kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningen och komplettera Vision 2030 med kortsiktiga 
mål samt att genom en politisk förankringsprocess identifiera kortsiktiga mål för 
perioden 2021-2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 47
Tjänsteskrivelse 2020-02-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.

att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021 
och 2022

att genom en politisk förankringsprocess med utgångspunkt i Strömstad kommuns 
Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022. 

ärende

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2020-0135

KSau § 47 Utvecklad och förenklad målstyrning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå kommunfullmäktige

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.

att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021 
och 2022

att genom en politisk förankringsprocess med utgångspunkt i Strömstad kommuns 
Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektörens analys är att kommunens målstyrningsarbete bör utvecklas. 
Nämnder och förvaltningar upplever att målstyrningsarbetet tar mycket tid och 
upplevs som en betungande process som inte skapar tillräckligt med engagemang. 
Det finns även ett begränsat intresse och ägarskap för målstyrningen så som den 
ser ut idag.

Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man 
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga 
mål, till nämndmål och mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som 
komplex och svår att överblicka.

Kommundirektören ser därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande 
målstyrning. Den politisk förankrade Vision 2030 med övergripande och 
långsiktiga mål bör utgöra grunden i arbetet och för att förtydliga och förenkla 
målstyrningen är förslaget att kortsiktiga mål för perioden 2021-2022 arbetas 
fram. De kortsiktiga målen ska således sträva mot att vision 2030 uppnås.

Kommundirektören föreslår därför kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningen och komplettera Vision 2030 med kortsiktiga 
mål samt att genom en politisk förankringsprocess identifiera kortsiktiga mål för 
perioden 2021-2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

att föreslå kommunfullmäktige

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.

att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021 
och 2022

att genom en politisk förankringsprocess med utgångspunkt i Strömstad kommuns 
Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-12 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

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

Utvecklad och förenklad målstyrning

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige

Att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.

Att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021 
och 2022

Att genom en politisk förankringsprocess med utgångspunkt i Strömstad 
kommuns Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022. 

Ärendet
Kommundirektörens analys är att kommunens målstyrningsarbete bör utvecklas. 
Nämnder och förvaltningar upplever att målstyrningsarbetet tar mycket tid och 
upplevs som en betungande process som inte skapar tillräckligt med engagemang. 
Det finns även ett begränsat intresse och ägarskap för målstyrningen så som den 
ser ut idag. 

Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man 
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga 
mål, till nämndmål och mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som 
komplex och svår att överblicka. 

Kommundirektören ser därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande 
målstyrning. Den politisk förankrade Vision 2030 med övergripande och 
långsiktiga mål bör utgöra grunden i arbetet. För att förtydliga och förenkla 
målstyrningen är förslaget att etappmål för perioden 2021-2022 arbetas fram. 
Etappmålen ska således sträva mot att Vision 2030 uppnås. 

Förslaget är därför att kommundirektören får ett uppdrag att utveckla 
målstyrningen, komplettera Vision 2030 med etappmål samt att genom en politisk 
förankringsprocess identifiera etappmål för perioden 2021-2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-12
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Mats Brocker
Kommundirektör
0526-192 02
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0142

KS § 33 Egenavgifter för färdtjänstresor till och från 
gymnasieskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för 
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barn- 
och utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge 
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har 
resväg längre än 6 km.

Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever 
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är 
berättigade till färdtjänst.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 46
Socialnämndens beslut 2020-01-20 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för 
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barn- 
och utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2020-0142

KSau § 46 Egenavgifter för färdtjänstresor till och från 
gymnasieskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för 
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barn- 
och utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge 
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har 
resväg längre än 6 km.

Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever 
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är 
berättigade till färdtjänst.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-01-20 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen

att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för 
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt.

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken per månad som eleven har kostnader för 
resor mellan bostaden och skolan.

Beslutet skickas till
Diariet
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 SN/2020-0011 

SN § 8 Egenavgifter för färdtjänstresor till och från 
gymnasieskolan 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för resor till- och från 
Strömstads gymnasium för gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom 
Strömstads kommun till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och 
framåt. 

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken per månad som eleven har kostnader för 
resor mellan bostaden och skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge 
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har 
resväg längre än 6 km. 

Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever 
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är 
berättigade till färdtjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
SN AU § 3 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för resor till- och från 
Strömstads gymnasium för gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom 
Strömstads kommun till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och 
framåt. 

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven 
har kostnader för resor mellan bostaden och skolan 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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Socialförvaltningen 2020-01-07 Ärende: SN/2020-0011 
Administrativ avdelning   
   
 

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

 

 Socialnämnden 

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från gymnasieskolan 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för resor till- och från 
Strömstads gymnasium för gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom 
Strömstads kommun till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och 
framåt.  

Vidare föreslås att Socialförvaltningen erhåller intern kostnadsersättning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven 
har kostnader för resor mellan bostaden och skolan 

 

Ärendet 
Resor till och från gymnasieskola  

Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge 
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har 
resväg längre än 6 km.  

Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever 
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är 
berättigade till färdtjänst. Gymnasieresor avser två enkelresor per dag. 
Gymnasieresor avser resor mellan ordinarie bostad och gymnasieskola inom 
Strömstad kommun. Vid växelvis boende kan resorna genomföras från båda 
föräldrars adress under förutsättning att båda föräldrarna är bosatta i Strömstad 
kommun. 

Egenavgiften för gymnasielever bör inte överstiga eller understiga 1/30 del av 
prisbasbeloppet som fastställs årligen av regeringen. Den enskilde får då samma 
förutsättningar som elever utan funktionshinder. 

Gymnasieresor omfattar gymnasielever fram till det att eleven fyller 21 år.  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomiskt perspektiv  

 I nuläget är det fåtal elever som använder färdtjänst för resor till-och från 
gymnasiet. Snittkostnaden för resor till-och från gymnasiet ät totalt 96 832kr/läs 
år och elev. Kostnaden för egenavgift utifrån avstånd mellan bostad och skolan är 
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för elev boende utanför tätort 32 396kr/läsår och för elev boende inom tätorten 
22 784kr/läsår. 

Om socialnämndens förslag antas kommer kostnaden för egenavgift för eleverna 
att minska till 14 184kr/läsår en summa som kommunen via barn-och 
utbildningsförvaltningen är skyldig att ersätta med stöd av lag 1991:1110 om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Det innebär att eleverna 
inte kommer att behöva betala någon egenavgift för resor till-och från 
gymnasieskolan.  

Detta innebär minskning av intäkter för kommunen till följd av lägre egenavgifter. 
Utifrån nuläget innebär minskningen 26 812kr/läsår. 

Det finns ingen skyldighet för en kommun att rabattera vissa färdtjänstresor, t ex 
resor till och från arbete eller studier, mer än andra färdtjänstresor. Staten har 
avsatt pengar i form av merkostnadsersättning för personer med funktionshinder 
för bland annat förhöjda reskostnader till exempel avseende färdtjänst. 
Merkostnadsersättning kan sökas hos försäkringskassan. 

Det finns heller inget hinder för kommunen att subventionera resor på ovan 
angivet sätt.  

Kommunen har möjligheten att begränsa färdtjänstområdet för särskilt 
subventionerade färdtjänstresor till och från gymnasieskola.  Enligt förslaget gäller 
ovan nämnda avgifter för resor till och från gymnasieskolan i Strömstad. 

Den totala kostnaden för resor med färdtjänst till och från gymnasiet i Strömstad 
påverkas av avståndet mellan elevens bostad och gymnasieskolan, typ av fordon 
samt eventuellt behov av ensamåkning.  

Barnperspektivet 

Barn har rätt till färdtjänst på samma villkor som vuxna. Barn som beviljats 
färdtjänst kan efter särskild ansökan beviljas resor till – och från gymnasieskola 
inom Strömstad kommun. Egenavgiften kan påverka den ekonomiska situationen 
för det enskilda barnets familj.  

Genom förslaget har barnperspektivet beaktats. 

Juridiskt perspektiv  

Kommunen avgör storleken på färdtjänstens egenavgift enligt färdtjänstlagen 11§. 
Förslaget strider därmed inte mot gällande lagstiftning. 

Likställighetsprincipen  

Egenavgiften för gymnasielever bör inte överstiga eller understiga 1/30 del av 
prisbasbeloppet som fastställs årligen av regeringen. Den enskilde får då samma 
förutsättningar som elever utan funktionshinder.  

Folkhälsoperspektiv 

Att gymnasielever med funktionsnedsättning får samma förutsättningar som 
andra elever att genomföra gymnasiestudier.   

Miljöperspektivet 
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Förslaget påverkar inte antalet resor och därmed inte miljön. I den mån 
ensamåkning beviljas kan dock en viss miljöpåverkan ske. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
  

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-19208 
monica.birgersson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS diarie, SN diarie 
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0080

KS § 28 Brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till Trygghetssamverkan i Strömstad har tagits fram. Syftet är att 
effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och bostadsbolag.

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga 
rummet, motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads 
kommun.

Förslaget innebär en lokal anpassning av arbetssättet EST - Effektiv samordning 
för trygghet. Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som 
bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av folkhälsosamordnare Terése Lomgård
Trygghetssamverkan i Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-18 Ärende: KS/2019-0613
KS - Utvecklingsavdelning

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

Trygghetssamverkan i Strömstad

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till Trygghetssamverkan i Strömstad har tagits fram. Syftet är att 
effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och bostadsbolag.

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga 
rummet, motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads 
kommun.

Förslaget innebär en lokal anpassning av arbetssättet EST - Effektiv samordning 
för trygghet. Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som 
bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

Ärendet
Ett förslag till Trygghetssamverkan i Strömstad har tagits fram av kommunpolis i 
samverkan med folkhälsostrateg samt representanter för Strömstadsbyggen. 

Syftet är att effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och 
bostadsbolag.

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga 
rummet, motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads 
kommun. 

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. 
Det har bl.a. visat sig att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. 
Otrygghet kan leda till ett förändrat beteende så som att man undviker att gå ut 
på vissa tider och platser. 

För att öka tryggheten/minska otryggheten i Strömstads kommun krävs lokala 
gemensamma lösningar. Vi har ett gemensamt ansvar för Strömstads kommuns 
trygghetsarbete. Trygghetssamverkan innebär att bostadsbolaget, polisen och 
kommunen tar ett gemensamt ansvar för trygghetsarbetet.

Förslaget innebär en lokal anpassning av arbetssättet EST - Effektiv samordning 
för trygghet.
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Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som bygger på 
kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och 
otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna 
inträffa. Det systematiska arbetet innebär fasta rutiner avseende deltagare 
(funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation1. 

Huvudansvariga för EST-arbetets organisation, upplägg och verksamhet är främst 
kommun, polis och fastighetsföretag. Hos varje organisation finns en eller ett par 
nyckelfunktioner som ansvarar för arbetet. Därutöver kan ett stort antal andra 
aktörer delta i arbetet.

Följande delar utgör grund och kärnkomponenter i EST:s arbetssätt: 

 Kartläggning - Informationsinsamling, informationssammanställning och 
lägesbild. 

 Analys - Identifiera bakomliggande orsaker. 
 Insatser - Bestämma insatser och identifiera samverkansparter. 
 Uppföljning – Bedömning av gjorda insatser. 
 Återkoppling – Spridning av lägesbilder och analyser

Processen går i korthet ut på att varje vecka eller var fjortonde dag skickar lokala 
rapportörer, (personer som är verksamma i aktuella områden), in information till 
ett antal nyckelfunktioner inom kommun, polis och fastighetsföretag. 
Informationen baseras på en checklista.
Nyckelfunktionerna ansvarar för att informationen sammanställs för respektive 
organisation. Det görs en bedömning av hur situationen ser ut samt en gemensam 
lägesbild tas fram, som skickas ut till de aktörer som bedöms ha nytta av den. 

Samtidigt sker en första analys av vad händelserna kan bero på och om det 
behövs olika åtgärder för att hantera dem. I de fall de deltagande parterna har 
mandat att fatta beslut kring åtgärden gör de det. I andra fall kan ärendet med 
förslag på åtgärd skickas vidare till den funktion som har beslutsmandat. Om en 
problembild kvarstår under en längre tid kan en mer djupgående orsaksanalys 
genomföras. 

Genom EST kan deltagande parter:

 Identifiera gemensamma problem, få gemensam lägesbild och 
lägesförståelse, både på operativ och strategisk nivå. 

 Bygga upp en tydlig samverkanstruktur kring det brottsförebyggande 
arbetet i vardagen samt klargöra roller och avgränsningar. 

 Samverka i samma struktur i linjearbetet som vid allvarliga händelser 
(Likhetsprincipen)2.  

 Arbeta systematiskt, mer strukturerat och effektivt. 

1 Att arbeta brottsförebyggande med  Effektiv Samordning för Trygghet (EST) - En 
exempelsamling, Per-Olof Hallin, Malmö universitet 

2 Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som 
möjligt ska vara densamma såväl under normala förhållanden som under en kris. MSB 
(2013) – Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser.
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 Öka kunskapen om deltagande parter och vad de gör. 
 Utvärdera gjorda insatser. 
 Kunna svara medborgarna om vad som görs kring en viss problematik.  

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Enligt folkhälsomyndigheten är boendemiljön en viktig förutsättning för god hälsa. 
Bostaden och närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet. 
Trygga och hälsofrämjande arenor där barn kan växa och utvecklas är varje barns 
rätt. 

I ungdomsenkäten Lupp 2017 svarade eleverna på en fråga om hur trygga de 
upplever att de är på olika fysiska platser i kommunen. En högre andel, drygt 
90 %, svarar att de alltid eller oftast känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, 
på väg till eller från skolan samt i skolan. På stan/i centrum, samt på buss/tåg eller 
liknande känner sig ungdomarna mindre trygga. Detta gäller framför allt flickorna

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.)
Arbetssättet kräver ingen finansiering. Syftet med samverkan är att tillsammans 
skapa ett mervärde, att åstadkomma något mer än en part ensam kan 
åstadkomma. 

Folkhälsoperspektiv
Enligt folkhälsomyndigheten är boendemiljön en viktig förutsättning för god hälsa. 
Bostaden och närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet, 
vilka hör till människans grundläggande behov. Det räcker inte med att förbättra 
de fysiska kvaliteterna, de sociala kvaliteterna behöver också utvecklas (t.ex. 
känsla av trygghet och säkerhet samt människors attityder till området).

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. 
Det har bl.a. visat sig att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. 
Otrygghet kan leda till ett förändrat beteende så som att man undviker att gå ut 
på vissa tider och platser. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv så är den upplevda otryggheten högre hos 
kvinnor/flickor än hos män/pojkar, fler kvinnor/flickor undviker att gå ut på vissa 
tider och platser. 

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

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-xx-xx
Trygghetssamverkan i Strömstad

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Diariet



               

                   

  
Trygghetssamverkan i 

Strömstad
Samverkan kommun-polis-bostadsbolag



1. Trygghetssamverkan
1.1 Syfte och mål
Syftet är att effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och 
bostadsbolag.

Syftet med att samla alla parter till regelbundna möten är att:
 Alla får en gemensam lägesbild av vad som händer i det geografiska området
 Tillsammans genomföra informationsinsamling
 Analysera lägesbilden
 Prioritera och genomföra insatser
 Samordna och effektivisera arbetet
 Samverka kring trygghetsskapande frågor på ett strukturerat sätt
 Följa upp arbetet/samverkan

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet, 
motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads kommun.

Målet med denna metod är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser 
när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

1.2 Bakgrund
Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Det 
har bl.a. visat sig att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. 
Otrygghet kan leda till ett förändrat beteende så som att man undviker att gå ut på vissa 
tider och platser. 

För att öka tryggheten/minska otryggheten i Strömstads kommun krävs lokala 
gemensamma lösningar. Vi har ett gemensamt ansvar för Strömstads kommuns 
trygghetsarbete. Trygghetssamverkan innebär att bostadsbolaget, polisen och 
kommunen tar ett gemensamt ansvar för trygghetsarbetet.

Trygghetsamverkan i Strömstads kommun är
 En strukturerad kartläggning om brott och otrygghet i kommunen
 Ett verktyg för att få fram en gemensam lägesbild och för analys och uppföljning
 Ett gemensamt ansvar



1.3 Inrapportering av lägesbild
Alla närvarande verksamheter delger sin lägesbild

Dagordning för månadsuppföljning
 Uppföljning och Återkoppling

Gå igenom förra månadens samlade lägesbild
 Lägesbild

Alla närvarande verksamheter berättar, med utgångspunkt i den information som 
mottagits, hur deras lägesbild ser ut.

1.4 Analys
I analysen är det främst två saker man bör fundera över: sammanhanget där otryggheten 
uppstår samt vilka är det bakomliggande orsakerna är.
Undersök sammanhanget:

 Vart, när och hur otryggheten uppstår
 Kan man se mönster?
 Om vissa platser återkommande rapporteras som otrygga

Undersök bakomliggande orsaker:
 Vad är det som gör att människorna känner otrygghet på vissa platser?
 Vad möjliggör de rådande förhållandena? 

1.5 Insatser
Utifrån vad man kommer fram till i analysen föreslås vilka insatser som ska utföras. 
Viktigt är att utgår från den lägesbild/problembild man ser och vilka bakomliggande 
orsaker som kan skapa otrygghet och försöka påverka dessa.

2 Halvårsuppföljning
En gång i halvåret genomförs en större uppföljning av de insatser som sats in. Det är 
viktigt att göra uppföljningar för att få en uppfattning om man är på rätt spår med de 
insatser man använder sig av.

 Varför sattes insatsen in – vilket var problemet?
 Hur fungerade den insatta insatsen – genomfördes den på det sätt som beslutats?
 Hur ser problemet ut idag – är det fortfarande ett problem?



2.1 Dagordning för halvårsuppföljning – uppföljning och återkoppling
De samlade lägesbilderna för föregående halvår gås igenom.

 Vad prioriterades?
 Vilka insatser planerades?
 Vilka insatser sattes in?
 Varför sattes dessa insatser in?

o Vilket var problemet?
o Hur fungerade insatserna?
o Genomfördes den på det sätt som beslutats?
o Påverkades lägesbilden?
o Hur ser problemet ut idag?

Viktigt att man återkopplar och att uppföljningen får genomslag i analysen.

2.2 Analys
De samlade lägesbilderna utgör grunden för analysen. I vilket område känner 
medborgarna mest otrygghet?

Undersök sammanhanget:
- Vart, när och hur uppstår otryggheten?
- Finns det mönster som kan vara av vikt?
- Återkommer vissa platser i inrapporteringen? 

Undersök bakomliggande orsaker:
- Vad är det som gör att människor känner otrygghet på dessa platser?
- Vad möjliggör de rådande förhållandena?

 Vart är behovet av insatser störst?
 Vart tror vi att insatserna kommer att ha bäst effekt?
 Finns det någon verksamhet som behöver informeras eller involveras?
 Finns det behov av ytterligare samordning?

2.3 Prioriterade områden 
Utifrån analysen som gjorts prioriteras ett eller flera områden. De områden som 
prioriteras är de som man under kommande halvår kommer att fokusera på under 
månadsanalyserna.

2.4 Insatser
Med utgångspunkt i analysen tas beslut om det finns några insatser som behövs vidtas 
under kommande halvår. Vissa insatser kan behöva förankras i andra delar av 



organisationen än de som finns närvarande. Beslut om vem som gör vad, hur och när det 
ska återrapporteras till gruppen bör tas.

3 Årsuppföljning
En gång per år görs en detaljerad analys och uppföljning över insatser som gjorts inom 
det gångna året. Här studerar man närmare vilka insatser under året som haft samband 
med positivt utfall men även med ökningar i otrygghet. Detta dokumenteras och 
återkopplas till verksamheterna. 

3.1 Dagordning för årsuppföljningen
 Uppföljning
 Dokumentation
 Återkoppling

3.2 Uppföljning
De samlande lägesbilderna från det gångna året sammanställs och gås igenom.

- Varför sattes insatserna in – vilket var problemet?
- Hur har insatserna fungerat – genomfördes de på det sätt som beslutats?
- Hur ser problemet ut efter att insatserna genomförts?

3.3 Dokumentation
Det som framkommer av årsuppföljningen dokumenteras på lämpligt sätt. 
Vilka insatser har haft kopplingar till ökad trygghet? Finns det insatser som haft 
kopplingar till ökad otrygghet eller förändrad otrygghet?

Det är viktigt att göra en dokumentation för att lära av de insatser man genomfört och 
för att kunna besluta om vilka insatser man vill fortsätta med och vilka man vill fortsätta 
använda och vilka som inte gav önskat resultat.

3.4 Återkoppling
Resultatet av årsuppföljningen bör återkopplas till berörda verksamheter.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-01

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

KS/2020-0170

KS § 51 Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun med 
Marie Edvinssons Kristiansens ändringsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är 
en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för exempelvis digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina 
mål. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, 
företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör 
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att information är tillgänglig 
när det behövs och att känslig information skyddas för att vi skall kunna fullgöra 
vårt uppdrag i samhället. Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt 
och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Informationssäkerhetspolicyn har koppling till Strömstads kommuns 
Säkerhetspolicy. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
arbetet med informationssäkerhet i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 48
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av informationssäkerhetssamordnare Helena 
Magnusson
Förslag till Informationssäkerhetspolicy 2020-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinson Kristiansen (M) yrkar att ordet "erbjuds" under rubriken 
Målsättning tredje punkten ändras till "ska genomgå".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie 
Edvinsson Kristiansens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-19

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

KS/2020-0170

KSau § 48 Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är 
en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för exempelvis digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina 
mål. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, 
företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör 
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att information är tillgänglig 
när det behövs och att känslig information skyddas för att vi skall kunna fullgöra 
vårt uppdrag i samhället. Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt 
och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Informationssäkerhetspolicyn har koppling till Strömstads kommuns 
Säkerhetspolicy. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
arbetet med informationssäkerhet i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av informationssäkerhetssamordnare Helena 
Magnusson
Förslag till Informationssäkerhetspolicy 2020-02-17

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-18 Ärende: KS/2020-0170
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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Informationssäkerhetspolicy

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bilagt förslag till 
informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är 
en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för exempelvis digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina 
mål. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, 
företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör 
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att information är tillgänglig 
när det behövs och att känslig information skyddas för att vi skall kunna fullgöra 
vårt uppdrag i samhället. Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt 
och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Informationssäkerhetspolicyn har koppling till Strömstads kommuns 
Säkerhetspolicy. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
arbetet med informationssäkerhet i kommunen.

Ärendet
Informationssäkerhetspolicyn är kommunens styrdokument för det långsiktiga 
och systematiska informationssäkerhetsarbete, vilket bygger på etablerade 
standarden för informationssäkerhet (ISO 27000-serien).

Målsättning:

 Kommunens information skyddas på en lämplig administrativ och teknisk 
nivå, utifrån genomförda informationssäkerhetsklassificeringar och 
riskanalyser

 Det finns en organisation med tydlig fördelning av ansvar för 
informationstillgångar och med relevanta roller för ledning och 
genomförande av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

 Chefer, medarbetare och förtroendevalda erbjuds relevant utbildning 
inom informationssäkerhet.
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Informationssäkerhetsarbetet i kommunen ska bedrivas systematiskt, 
formaliserat och riskorienterat. Informationssäkerhet är en grundförutsättning för 
att uppnå kvalitet och effektivitet i verksamheten, samt en förutsättning vid 
upphandling, digitalisering och mobilitet. Informationssäkerhetsarbetet ska 
skydda kommunens, medarbetarnas och medborgarnas information.

Kommunen ska följa upp informationssäkerhetsarbetet genom att rapportera 
avvikelser, åtgärda informationssäkerhetsbrister och i förekommande fall 
rapportera incidenter till berörda myndigheter.

Informationssäkerhetssamordnare ska två gånger per år rapportera läge och 
status gällande informationssäkerhet till Kommunstyrelsen och till 
Kommundirektörens ledningsgrupp. Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga 
incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar.

Efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet ska följas upp via internkontroll. 
Förbättringsarbetet ska genomföras genom kontinuerlig återrapportering till 
ledningen.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Förslaget bedöms innebära en ökad mognad i arbetet med informationssäkerhet. 
vilket är en viktig aspekt i hanteringen av personuppgifter och bedöms ge en ökad 
tillit och därmed trygghet, till verksamheten. Barns personuppgifter bedöms av 
lagstiftningen som extra skyddsvärda.

Hänvisar till Barnkonventionen art. 4: Genomförande av rättigheterna. 
”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa 
åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 
konvention.”

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förslaget kan ha påverkan på verksamheternas ekonomi. Informationssäkerhet 
bör finnas med i budget. Informationssäkerhet är en grundförutsättning för att 
uppnå kvalitet och effektivitet i verksamheten, samt en förutsättning vid 
upphandling, digitalisering och mobilitet. Att inte följa lagstiftning, förordningar 
och krav kring informationssäkerhet kan bli extremt kostsamt, både i pengar, men 
även i form av tillit till verksamheten.

Folkhälsoperspektiv
Förslaget bedöms innebära en ökad mognad i arbetet med informationssäkerhet. 
vilket är en viktig aspekt i hanteringen av personuppgifter och bedöms ge en ökad 
tillit och därmed trygghet, till verksamheten. 

Juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms innebära att lagstiftning, förordningar och krav kring 
informationssäkerhet uppfylls. 
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Miljöperspektiv
Förslaget bedöms inte påverka denna aspekt.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 200218
Förslag till Informationssäkerhetspolicy 200217

Helena Magnusson
Informationssäkerhetssamordnare & 
Utvecklingsstrateg
193 88
helena.magnusson@stromstad.se

Maria Kvarnbäck
Kommunikationschef
191 84
maria.kvarnback@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
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Informationssäkerhetspolicy
Inledning
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en viktig 
och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en förutsättning för exempelvis 
digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina mål. Att information som kommunen 
hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom vår 
egen organisation är korrekt, utgör en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att 
information är tillgänglig när det behövs och att känslig information skyddas för att vi skall 
kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället. Arbetet med informationssäkerhet ska vara 
långsiktigt och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Syfte
Denna policy utgör kommunens viljeinriktning för att hantera kommunens information på 
ett systematiskt och informationssäkert sätt. 

Målgrupp
Policyn omfattar förtroendevalda, chefer, medarbetare och uppdragstagare inom 
Strömstads kommun och dess bolag.

Definition av information/informationstillgång
Kommunen är beroende av information för att kunna utföra sitt uppdrag. Information kan 
exempelvis vara text, ljud, bild, film och tal. Personuppgifter är en vanligt förekommande 
och skyddsvärd information. Information finns överallt och kan förekomma i många olika 
former – tryckt eller skrivet på papper, lagrad elektroniskt i IT-utrustning och på 
lagringsmedia, överföras med post och elektronisk utrustning, yttras i en konversation och 
vara en del av en persons kunskap.

Definition av informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att:

 informationen alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet) 
 informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet) 
 endast behöriga personer kan ta del av informationen (konfidentialitet)

Ansvar
Ansvaret för informationssäkerhet följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Detta gäller 
från kommunledningen till den enskilde medarbetaren, och innebär att den som är ansvarig 
för en viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten inom 
verksamhetsområdet. Kommunens informationssäkerhetssamordnare och övriga som 
arbetar med IT-säkerhet eller andra relaterade frågor fungerar som stöd till kommunens 
verksamheter att uppfylla informationssäkerhetsansvaret. 

Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning rörande kommunens arbete med 
informationssäkerhet i denna policy.



Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
utarbeta, förvalta och följa upp riktlinjer för informationssäkerhet. 

Nämnderna/styrelserna ansvarar för informationsägarskapet inom ramen för sina 
verksamheter. Informationsägaren har det yttersta ansvaret för sin information och avgör 
vilken information som får hanteras, hur den får hanteras och av vem den får hanteras.

Anställda, förtroendevalda och uppdragstagare ansvarar för att följa de 
informationssäkerhetsriktlinjer och instruktioner som finns samt att agera 
säkerhetsmedvetet. 

Strategiska mål med informationssäkerhet
Strömstads kommun bedriver ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhetsarbete, 
vilket bygger på etablerade standarden för informationssäkerhet (ISO 27000-serien).

Målsättning
 Kommunens information skyddas på en lämplig administrativ och teknisk 

nivå, utifrån genomförda informationssäkerhetsklassificeringar och 
riskanalyser

 Det finns en organisation med tydlig fördelning av ansvar för 
informationstillgångar och med relevanta roller för ledning och 
genomförande av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

 Chefer, medarbetare och förtroendevalda ska genomgå relevant utbildning 
inom informationssäkerhet

Principer för informationssäkerhet
Informationssäkerhetsarbetet i kommunen ska bedrivas systematiskt, formaliserat och 
riskorienterat. Informationssäkerhet är en grundförutsättning för att uppnå kvalitet och 
effektivitet i verksamheten, samt en förutsättning vid upphandling, digitalisering och 
mobilitet. Informationssäkerhetsarbetet ska skydda kommunens, medarbetarnas och 
medborgarnas information.

Uppföljning och efterlevnad/rapportering 

Uppföljning
Kommunen ska följa upp informationssäkerhetsarbetet genom att rapportera avvikelser, 
åtgärda informationssäkerhetsbrister och i förekommande fall rapportera incidenter till 
berörda myndigheter. 

Efterlevnad
Informationssäkerhetssamordnare ska två gånger per år rapportera läge och status gällande 
informationssäkerhet till Kommunstyrelsen och till Kommundirektörens ledningsgrupp. 
Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera 
ytterligare rapporteringar.

Efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet ska följas upp via internkontroll. 
Förbättringsarbetet ska genomföras genom kontinuerlig återrapportering till ledningen. 



Organisation och roller
Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. 
 
Kommundirektör har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten och att det 
finns en tydlig ansvarsfördelning för att upprätthålla säkerheten.

Informationsägare är den som bestämmer ändamålen för behandlingen och hanteringen av 
informationen. Informationsägaren äger och ansvarar för att informationen är riktig och 
tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids.

Systemägare/objektägare har ansvaret för den verksamhet som aktuellt 
informationssystem/-objekt stödjer.

Systemförvaltare/objektförvaltare tar det funktionella (dagliga) helhetsansvaret för ett 
system/objekt. Förvaltaren fungerar i hög grad som system-/objektägarens utförare och ser 
till att systemets/objektets funktionalitet samt planerade och beslutade aktiviteter 
genomförs och upprätthålls.

Säkerhetsskyddschef ansvarar för informationssäkerheten i verksamhet som har betydelse 
för Sveriges säkerhet och lyder under säkerhetsskyddslagen.

Krisberedskapssamordnare genomför säkerhetsanalyser på uppdrag av 
säkerhetsskyddschefen.

Dataskyddsombudets roll är att regelbundet utbilda, rådgöra och granska nämndernas 
informationssäkerhet, med särskilt fokus på att granska efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. 

Informationssäkerhetsamordnare har det övergripande ansvaret för att leda, 
utveckla och samordna arbetet med informationssäkerhet i kommunen. Stödfunktion för 
ledning och verksamheter.

Enhetschef IT/IT-chef har det operativa ansvaret för att uppfylla de krav som verksamheten 
ställer på den tekniska IT-infrastrukturen. IT-chefen eller motsvarande har ett särskilt ansvar 
för den tekniska IT-säkerheten. 

Kontaktombud, inom varje nämnd ska det finnas ett utsett kontaktombud vilket har 
ansvaret att dokumentera sin nämnds behandlingar av personuppgifter i en 
registerförteckning.
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Anmälningsärende

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendet till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende:

Svar på - Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på 
landet, KS/2019-0342

Beslutet skickas till
Diariet

ärende
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