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Delårsrapport augusti 2021 
 

Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst skatteprognosen visar på fler 
arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. 
Reavinster, låga räntekostnader samt ersättningar för höga sjuklöner bättrar på resultatet 
ytterligare. 

 

Resultat januari-augusti 

Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster som frånräknas för 
att beräkna kommunens balanskravsresultat så som marknadsvärdering av finansiella 
anläggningstillgångar samt reavinst vid försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. 
Kommunens budget för perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.  

Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens balanskravsresultat 
uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0 mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 
mnkr. 

Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter, statsbidrag samt 
utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I det generella statsbidraget 
inräknas bidrag till skola och omsorg som inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr.  I 
budget 2021 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med 10,1 mnkr på 
grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade vinster för försäljning av mark med 
1,6 mnkr samt reavinster för finansiella omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått 
ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr. 
Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad så började 
färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens kostnader understiger 
budgeterad nivå främst på grund semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror 
på att de anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela året för 
intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även av lägre driftskostnader för 
exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen. Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott 
för perioden med 5,0 mnkr.  

Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt positiva avvikelser mot 
budget inom samtliga koncernbolagen. 

Helårsprognos 

Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade 
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är 15,0 mnkr. 
Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr. 

Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är 25,6 mnkr. 
Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr. 

Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter, statsbidrag samt 
utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre antagen befolkningsprognos samt 
positiv slutavräkning för 2020 och positiv preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 
2021 ger ett överskott med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större 
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge en fortsatt stark 
uppgång för de beskattningsbara inkomsterna.  Nämnderna förväntas göra ett underskott mot 
budget på 3,3 mnkr. Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I 
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prognosen finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den 
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1 mnkr. Kommunen har 
under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 0,4 mnkr samt det gynnsamma 
ränteläget bedöms ge ett överskott på räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt 
hamnintäkter förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året. 

Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva orsaker samt att  
bolagen förväntas ha lägre underhålls- och reparationskostnader. 

 

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts 154,0 mnkr. 
Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr, varav 98,1 mnkr avser 
taxekollektiven inom Tekniska nämnden.  

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp till målen om god 
ekonomisk hushållning för år 2021.  

Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4 
procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås.  

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även de att nå målen för 
god ekonomisk hushållning.  

Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under 
2021. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de 
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB 
Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen. 

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i 
senaste årsredovisningen. Den nya redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får 
belasta exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till årsredovisning 2021 
så kommer de rekommendationer som gäller för finansiell- och operationell leasing att beaktas. 
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Ekonomisk omvärldsanalys 
Internationell utveckling  

Mycket har lugnat ner sig i världshandeln sedan Biden intog presidentstolen i USA. Det finns dock 
fortsatta, om inte så stora orosmoln i de flesta ekonomiprognoser, bland annat på grund av 
pågående handelskrig mellan USA och flera länder. Om än det är tidigt att konkludera, ser det ändå 
ut att Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen haft mindre negativa konsekvenser än fruktat.   

I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder fortfarande ett allvarligt problem. Skuldkvoter 
långt över 60 procent gäller för flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och 
Italien. Spridningseffekter till andra länder i eurozonen, och till andra delar av finansmarknaden, 
liknande vad som skedde under den så kallade eurokrisen är tänkbara. 

Norge fortsatt viktig för Strömstads ekonomi 

Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i Strömstad. Det tillför en extra 
dimension som gör Strömstad mindre sårbar för svenska utvecklingstrender. Historiskt har det visat 
att nationella trender inte får lika betydande utslag i Strömstad som i övriga landet. Däremot ser vi 
att en stängd gräns ger ödesdigra konsekvenser. 

Den underliggande tillväxten verkar fortsätta. Oljeinvesteringarna ligger på en hög nivå och en ökning 
av oljepriset kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under den kommande perioden. 
Effekterna av regeringsskiftet som kommer nu i oktober är svåra att förutspå, men traditionellt syns 
inga större och väsentliga ändringar på kort sikt. Effekterna av ändrad politisk kurs kommer nog först 
synas tidigast 2023. 

Inflationen har varit låg och kommer nog i år inte överstiga Norges Banks (norska riksbanken) 2,0 
procent inflationsmål. Norges Bank signalerar emellertid höjda räntor i höst vid sista penningpolitiska 
möte och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare räntehöjningar. 

Utvecklingen i Strömstad 

På kort sikt förväntas norska kronan fortsatt vara stabil. Med en öppning av gränstrafiken i höst 
hoppas näringslivet i Strömstad på en snabb återhämtning inom handel och turistnäringen. Det 
betyder att Strömstad åter vill gynnas av att norrmännen kommer hit för att handla. Det kan sakta 
men säkert återskapa fler arbetstillfällen igen, större aktivitet i området och därför bättre ekonomi i 
kommunens hushåll. Det genererar i sin tur fortsatta stabila skatteintäkter. 

Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Det sker en kontinuerlig inflyttning 
till kommunen, men bristen på hyresbostäder är fortsatt en utmaning. Det är redan igång ett antal 
nya bostadsprojekt som kommer att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt, dessa kommer 
färdigställas inom de närmast två till tre åren.  

Starka kommunresultat i Sverige att vänta – trots ökade kostnader 

Kommunerna väntas göra ett starkt resultat även i år, trots att kostnaderna nu ökar i takt med att 
livet väntas återgå till det normala efter coronapandemin. 

Nettokostnaderna ska enligt nuvarande prognoserna öka med hela 7,5 procent i år jämfört med 2020 
och resultatet beräknas bli drygt 19 miljarder kronor. Det är betydligt lägre än 2020 års överskott på 
35 miljarder kronor, men fortfarande ett mycket starkt resultat. 

Ökade kostnader i år 

Ett skäl till att nettokostnaderna har ökat i år är att de var betydligt lägre än normalt förra året. 2020 
var ett år som på grund av pandemin fick statlig kompensation för till exempel sjukersättningar och 
merkostnader för covid-19 inom äldreomsorgen samtidigt som vissa verksamheter inte kunde 
bedrivas fullt ut. 
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Omställning ger ökad vårdkvalitet och minskade kostnader 

Välfärden behöver ställas om för att möta ökade välfärdsbehov utan att kostnaderna stiger i samma 
takt.  

Tack vare hälso- och sjukvårdens utveckling och goda livsvillkor i samhället lever vi allt längre i dag. 
Antalet äldre över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent på tio år medan den arbetsföra 
befolkningen bara ökar med 4 procent under samma period. Det innebär så klart utmaningar. 

Strömstads kommun behöver kunna fortsätta tillgodose en god kvalitet på omsorgen för allt fler som 
lever med kroniska sjukdomar och långvariga tillstånd och samtidigt lyckas finansiera densamma 
trots att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt. 

Nära vård sker nära patienten 

När behoven av välfärd förändras måste också sätten att styra och arbeta förändras. Ett sådant 
exempel är den omställning till nära vård som nu sker i sjukvården och i omsorgen runt om i landet 
och hur det i längden kan minska kostnader. Nära vård handlar om att patienter ska få bättre tillgång 
till sin vård, ökad kontinuitet och bättre möjligheter till god livskvalitet trots kroniska tillstånd. 

I den nära vården är primärvården, som utförs av kommuner, basen. Den har ett viktigt uppdrag att 
samverka med andra delar av hälso- och sjukvården. Exakt hur man gör ser olika ut runt om i landet 
och baseras på vilka förutsättningar och behov som finns just där. 

För att få ut mer välfärd från varje skattekrona har kommunerna ett ansvar att arbeta med 
effektiviseringsfrågor och med benchmarking mot de bästa, skriver Svenskt Näringsliv. 

Sveriges demografiska utveckling gör att kommunerna måste bli effektivare för att välfärden ska hålla 
en fortsatt hög nivå.  

Fortsatt effektiviseringsmöjligheter i svenska kommuner 

I rapporten har Svensk Näringsliv också jämfört den genomsnittliga kostnadsnivån för en grupp 
föredömeskommuner, som presterar väl vad gäller såväl kvalitet som kostnadseffektivitet, med 
kostnadsnivån i övriga kommuner, efter hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. På 
detta sätt kan det beräknas en effektiviseringspotential.  

Kommunerna har ett ansvar att arbeta med effektiviseringsfrågor och med benchmarking mot de 
bästa. Behovet förstärks eftersom statsbidragen kommer att minska när pandemin har klingat av och 
statsfinanserna måste stärkas. Även staten måste ta ett större ansvar för kommunernas 
effektiviseringsarbete. 

Kommunalt arbete för att uppnå mer värde för skattepengarna tar tid och därför är det bråttom. Nu 
när Strömstad ser ljuset i pandemitunneln bör denna fråga vara på agendan.  

 

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet  

Skatteunderlaget 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 2 procent, utifrån augusti månads 
preliminära beskattningsutfall för inkomståret.  Rikets utveckling har störst betydelse för 
kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning.  

Befolkning 
Kommunens befolkning ökade med 90 personer under årets sju första månader vilket innebär att vi 
passerat 13 300 invånare under 2021. Invånarantalet uppgick till 13 334 individer per sista juli 2021. 
En ändring i invånarantalet definieras som skillnad födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar. 
SCB:s senaste befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i kommunen 
framgent om vi inte ökar vår attraktivitet. 
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Arbetslöshet  
I augusti 2021, visar statistik från Arbetsförmedlingen (AF) att Strömstad uppvisar en högre 
arbetslöshet än Västra Götalands län och riket i andel inskrivna arbetslösa av den registrerade 
arbetskraften. Detta är en nedgång med 0.5% i jämförelsen med samma månad 2020, vilket kan 
jämföras med -1.5% för VG länet och -1.4 % för riket i stort.   

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år: 

 

 

Pandemins samhällsekonomiska effekter på näringslivet och reserestriktionerna lättar successivt och 
därmed åter en gränsregion med ökad rörlighet .   Näringslivet och företagen i Strömstad har börjat 
återgå mot en verksamhet och lönsamhet som närmar sig steg för steg det läget vi hade innan 
pandemin men spås inte återgå till fullo. Efterfrågan på arbetskraft ökar dag för dag och kommunens 
förhoppning är att vi för var månad nu ska närmar  oss det arbetsmarknadsläge vi hade innan den 11 
mars 2020. 

I en sammanställning med arbetsmarknadsläget under pandemin, februari 2021 och februari 
2020,vilket var innan pandemin ger AF- statistik sitt tydliga svar.  Utveckling från feb 2021 till augusti 
2021 var visat på en sakta nedåtgående positiv trend.   

I underkategorin, unga 18-24 år, som är öppet arbetslösa och sökande i program är siffrorna är 
mycket osäker då augustimånaden innehåller både sommarjobbande och studenter inom ramen för 
arbetskraften. En viss positiv trend noteras som även kan hänföras till att allt fler väljer att utbilda 
sig.  

  

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd Inskrivna på AF

Riket 3,80% 3,90% 7,70%

Västra Götalands län 3,60% 3,60% 7,20%

Strömstad 5,40% 3,20% 8,60%
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Resultatanalys 

Periodens balanskravsresultat uppgår till 58,4 mnkr, att jämföra med budget på 9,5 mnkr. 

 Kommunen Kommunkoncernen 

Resultaträkning 
mnkr 

Utfall 
2008 

Utfall 
2108 

Budget 
2108 

Utfall 
2008 

Utfall 
2108 

Budget 
2108 

Verksamhetens intäkter 191,4 198,9 202,4 265,1 273,1 270,5 

Verksamhetens kostnader -655,8 -694,9 -717,0 -662,4 -701,7 -726,2 

Avskrivningar -30,7 -35,2 -35,4 -62,0 -65,9 -66,6 

Verksamhetens nettokostnader -495,1 -531,2 -550,0 -459,3 -494,5 -522,3 

Skatteintäkter 372,4 389,5 376,3 372,4 389,5 376,3 

Generella statsbidrag och utjämning 185,7 190,9 184,3 185,7 190,9 184,3 

Verksamhetens resultat 63,0 49,2 10,6 98,8 85,9 38,3 

Finansiella intäkter 18,6 23,0 2,3 18,6 23,0 2,3 

Finansiella kostnader -16,4 -4,7 -3,4 -34,6 -21,9 -20,6 

Resultat efter finansiella poster 65,2 67,5 9,5 82,8 87,0 20,0 

Taxekollektivens res. öf till fond 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 

Periodens resultat 65,2 70,1 9,5 82,8 89,6 20,0 

Varav orealiserade vinster /förluster 
fin. omsättningstillgångar 

0,9 -10,1 0,0 0,9 -10,1 0,0 

Varav realiserade vinster förs. 
materiella anläggningstillgångar 

0,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 

Balanskravsresultat 66,1 58,4 9,5 83,7 77,9 20,0 

 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 18,8 mnkr lägre än periodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en 
avvikelse i jämförelse med budget på -3,5 mnkr. Gränsen till Norge öppnade under juli och 
färjetrafiken har åter kommit igång. Detta ger för perioden mindre intäkter än budgeterat och ett 
underskott mot budget på 5,9 mnkr. Försäljning av mark ger en reavinst på 1,6 mnkr. Kostnaderna 
för perioden understiger budget med 22 mnkr som främst beror på förändring av semesterlöneskuld 
samt lägre driftskostnader inom exploateringsverksamhet då Mällbygård beslutats läggas ner samt 
generellt lägre detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Taxekollektivens resultat på 2,6 
mnkr överförs till respektive fond och ger ingen resultatpåverkan.  

Avskrivningarna uppgår till 35,2 mnkr och är i linje med budgeterad nivå. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 89,6 mnkr. Bolagens totala resultat är 19,5 mnkr 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatteintäkter inklusive slutavräkning är 13,2 mnkr högre än budgeterat, högre 
slutskatteavräkning för år 2020 samt högre preliminär skatteavräkning för år 2021. Det beror främst 
på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar tilltagande ökning av arbetade timmar 
under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör 
vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och 
indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än år 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter 
öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 
år 2021. Det beror även på ökat invånarantal i skatteunderlagsberäkningen mot det budgeterade. 
Inom generella statsbidrag/utjämning är överskottet för perioden 6,6 mnkr högre än budgeterat på 
grund av högre inkomstutjämningsbidrag än beräknat. I posten ingår även ett för året nytt generellt 
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statsbidrag, skolmiljarden till gymnasieverksamheten med 1,5 mnkr samt bidraget för god vård 
omsorg äldre med 2,7 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna överstiger budget på grund av orealiserade samt realiserade vinster för 
finansiella omsättningstillgångar. De finansiella kostnaderna har påverkats av det låga ränteläget 
vilket gjort att kostnadsräntorna för lån understiger budgeterad nivå.  

 

Kommunens resultat och prognos 2021 per nämnd 

Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt 
finansförvaltningen. Färjetrafiken har åter kommit igång under juli månad då gränsen öppnat mot 
Norge. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedvanligt årsprognos för skatteintäkter och 
generella statsbidrag och kommunen följer redovisningsmässigt och prognosmässigt dessa i 
rapporteringen. Årets skatteprognos visar på högre intäkter på grund av högre invånarantal än 
budgeterat samt högre antal arbetade timmar. Helårsprognosen för årets resultat utifrån kända 
faktorer när prognosen sammanställs innebär för den skattefinansierade verksamheten ett resultat 
på 56,4 mnkr i jämförelse med budget på 15,0 mnkr. Prognos för balanskravsresultatet när 
orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättningstillgångar är avräknade uppgår till 44,7 
mnkr. Nämndernas prognoser för år 2021 visar på underskott främst till följd av ökade kostnader för 
placeringar samt för försörjningsstöd inom socialnämnden.  

Den statliga ersättningen för höga sjuklöner fortsätter fram till september enligt de beslut som finns i 
dagsläget. Årsbudgeten för taxekollektiven är 0 mnkr, ett underskott prognosticeras med 2,1 mnkr 
som regleras mot respektive fond. 

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 11,9 mnkr till den 
sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 68,4 mnkr (tabell 
och text för bolagen se avsnitt Kommunens bolag). 
 

Nämnd, skattefinansierad 
verksamhet, mnkr 

Utfall 
Jan-Aug 

2021  

Budget 
Jan-Aug 

2021 

Återstår 
Jan-Aug 

2021  

Prognos 
helår   

Budget 
helår  

Återstår 
helår 2021  

Kommunstyrelsen -54,0 -56,1 2,1 -84,2 -84,1 -0,1 

Socialnämnden -189,0 -181,0 -8,0 -279,7 -270,4 -9,3 

Barn- och utbildningsnämnden -249,4 -254,5 5,1 -373,2 -375,5 2,3 

Tekniska nämnden, skatt -20,7 -24,1 3,4 -40,1 -42,1 2,0 

Miljö- och byggnämnden -19,5 -21,9 2,4 -31,8 -33,6 1,8 

Verksamhetsnetto nämnder -532,6 -537,6 5,0 -809,0 -805,7 -3,3 

Finansförvaltningen, vht -8,0 -12,4 4,4 -16,4 -18,6 2,2 

Skatter, statsbidrag o utjämning 576,1 560,6 15,5 866,5 840,9 25,6 

Finansnetto 18,3 -1,1 19,4 16,3 -1,6 17,9 

Semesterlöneskuldsförändring 16,3 0,0 16,3 -1,0 0,0 -1,0 

Resultat skattefinansierad 
verksamhet 

70,1 9,5 60,6 56,4 15,0 41,4 

Varav orealiserad vinst 
finansiella omsättningstillg. 

-10,1 0,0 -10,1 -10,1 0,0 -10,1 

Varav realiserad vinst förs. 
materiella anl.tillg. 

-1,6 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -1,6 

Balanskravsresultat 58,4 9,5 48,9 44,7 15,0 29,7 



 

  9 

Resultat 

Periodens resultat avviker med 60,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror främst på 
obudgeterad semesterskuldsförändring med 16,3 mnkr, realiserade vinster från fonder 6,1 mnkr 
samt orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar med 10,1 mnkr. Låga externa 
räntekostnader vid upptagande av lån 1,0 mnkr i överskott för perioden. Nämnderna redovisar för 
perioden ett överskott på 5,0 mnkr. Skatter, statsbidrag och utjämning visar på ett överskott för 
perioden på 15,5 mnkr på grund av lägre antagen befolkningsprognos än utfall samt högre 
slutavräkning för 2020 samt 2021. 

Prognos 

Helårsprognosen för kommunen exklusive marknadsvärdering av finansiella tillgångar samt reavinst 
försäljning mark uppgår till 44,7 mnkr vilket är 29,7 mnkr högre än budgeterade nivå. Prognosen för 
marknadsvärdering av finansiella tillgångar samt reavinst försäljning mark bedöms ge 11,7 mnkr i 
minskat resultat.  Prognosen i delårsrapporten per 30 april var 31,2 mnkr samt efter orealiserade 
vinster 25,0 mnkr. 

Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring är ett underskott på 
3,3 mnkr mot budget vilket är en förbättring sedan april med 10,7 mnkr som då var minus 14,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med 0,1 mnkr men förvaltningsledningen 
bedömer att ett noll resultat kan uppnås. Fem större poster som påverkar slutresultatet negativt är 
uppstart av fritidsgård i Skee, lägre intäkter än budgeterat för aktivitetshallen, högre utbetalt 
driftbidrag till Strömstad Badanstalt AB, låga annonsintäkter för Infocenter samt ks uteblivna 
finansiering av Utvecklingsarena Strömstad. 

Inom Socialnämnden prognosticeras ett underskott mot budget med 9,3 mnkr. Individ- och 
familjeomsorgens prognosticerade budgetunderskott för 2021 handlar huvudsakligen om tre delar: 
placeringar vuxna, placeringar barn samt försörjningsstödet. Boendestödet har under året sett en 
kraftig ökning av antalet beviljade timmar vilket resulterar i ett budgetunderskott. Centralt avsatta 
medel på finansförvaltningen (3,0 mnkr) kompenserar dock en stor del av underskottet. Även 
inom personlig assistans prognosticeras ett underskott till följd av volymökningar.  

Inom Barn- och utbildningsnämnden är årsprognosen inklusive semesterlöneskuldförändring ett 
överskott med 1,3 mnkr. Förvaltningsgemensam verksamhet visar på helåret en prognos på 3,4 
mnkr. Överskottet avser täcka upp de underskott som prognosticeras att uppstå under året i övriga 
verksamheter; pandemirelaterade extrakostnader för extrastäd januari till september (0,6 mnkr), 
uteblivet statsbidrag för karriärtjänster inom skolverksamheten (0,9 mnkr), samt den budgetpost 
som ligger med i förvaltningens ram 2021 för Skee gamla skofabrik trots att lokalen är uppsagd (0,8 
mnkr). Överskottet är delvis kopplat till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen.  

Tekniska nämndens årsprognos inklusive semesterlöneskuld är ett överskott på 2,0 mnkr. 
Exploateringsverksamhet avseende drift uppvisar ett överskott vilket förklaras av att det bland annat 
finns avsatta budgetmedel för exploatering Mällbygård som dock beslutades att läggas ner efter 
budgeten var beslutad på totalt 1,5 mnkr för 2021. Dessutom har det varit generellt lägre 
detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Prognos på helår bedöms landa på en positiv 
avvikelse mot budget på 4,6 mnkr. Exploateringen avseende Rådhusberget har justerats ner då något 
uppdrag ännu inte meddelats ifrån kommunstyrelsen om prioritering av detaljplanen. Även 
exploateringen avseende Mällbyhöjden har justerats ner då exploateringsprojektet inväntar 
resultatet av LONA-projekt grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla, vilken avses pågå till och 
med oktober 2021. Hamnverksamhetens prognos på helår bedöms landa på en negativ avvikelse på -
2,2 mnkr. Främsta anledningen för avvikelsen är högre kapitalkostnader än budget, främst hänförligt 
till projekt Ångbåtskajen.   
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Miljö- och byggnämndens årsprognos är ett överskott med 1,8 mnkr. Det årsprognostiserade 
resultatet pekar på ett stort överskott som till största del beror på vakanser, sjukskrivningar samt fler 
antal ärenden inom byggverksamheten.  
 

För kommunen totalt är det främst prognosen för skatter, bidrag samt utjämning som bidrar till en 
positiv avvikelse mot budget på 25,6 mnkr. Reavinster, låga externa räntekostnader för lån samt 
lägre lånevolym än förväntat på grund av överlikviditet på koncernkontot genererar överskottet i 
prognosen. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens verksamhet.   

För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 22-31. 

 

Sammanställd prognos 2021 för koncernen 
 

Mnkr 
Budget 2021 Prognos 2021 

Kommunen 15,0 56,4* 

AB Strömstadsbyggen koncern 7,9 8,1 

AB Strömstadslokaler 4,1 5,3 

AB Strömstads Badanstalt -1,5 -1,5 

Resultat koncernen efter skatt 25,6 68,4 

Årsprognosen för koncernen är 68,4 mnkr, vilket är 42,8 mnkr högre än budget. Bolagens positiva 
resultat beräknar överstiga budgeten med 1,4 mnkr bland annat på grund av lägre underhålls- och 
reparationskostnader. 

*Prognos resultat inkl. orealiserade vinst finansiella omsättningstillgångar samt realiserad vinst försäljning av materiella 

anläggningstillgångar. 

Finansiell ställning  

 

 Kommunen Kommunkoncern 

Balansräkning 
mnkr 

2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 

Materiella anläggningstillgångar 1 163,8 1 284,1 2 595,4 2 708,3 

Finansiella tillgångar 76,1 77,5 9,1 9,1 

Summa materiella tillgångar 1 239,9 1 361,6 2 604,5 2 717,4 

Övriga omsättningstillgångar 290,9 305,4 304,5 316,1 

Likvida medel 118,6 81,2 135,7 99,4 

Summa omsättningstillgångar 409,5 386,6 440,2 415,5 

Summa tillgångar 1 694,4 1 748,2 3 044,7 3 132,9 

Summa eget kapital 708,7 778,7 846,9 936,6 

Avsättningar 97,1 108,1 120,4 131,2 

Långfristiga skulder 457,0 508,9 1 766,7 1 818,6 

Kortfristiga skulder 386,6 352,5 310,7 246,5 

Summa avsättningar och skulder 940,7 969,5 2 197,8 2 196,3 

Summa eget kapital, avsättningar o skulder 1 649,4 1 748,2 3 044,7 3 132,9 
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Materiella och finansiella anläggningstillgångar 

Kommunens tillgångsvärde har ökat med 120,3 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar 
minus avskrivningar. Merparten av tillgångsökningen består av inköp av fastigheten Pilen 5 samt 
investeringar i avloppsledningar till/från reningsverket. Koncernen totalt har ökat tillgångarna med 
drygt 112,9 mnkr som utöver kommunens investeringar även påverkas av bolagens pågående 
byggnationer. Kommunens finansiella tillgångar har ökat med 1,4 mnkr sedan årsbokslutet då 
aktieägartillskott har utbetalats till Strömstads Badanstalt. 

Likvida medel 

Kommunens likvida medel har minskat med 37,4 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo som ingår i 
koncernvalutakonto uppgår till 178,7 mnkr, en ökning med 33,3 mnkr. Kommunens egna likvida 
medel har minskat med 70,7 mnkr och redovisar ett saldo på -97,5 mnkr där bland annat inköp av 
fastigheten Pilen 5 minskat likviden med 55 mnkr och den årliga pensionspremien inneburit 
utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet.  

Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 122,9 mnkr. 
Portföljens marknadsvärde är 158,9 mnkr. Vid årsskiftet var marknadsvärderingen 141,3 mnkr vilket 
innebär en ökning med 17,6 mnkr vilket kan hänföras till en återhämtning på marknaden. Uppgången 
får resultatpåverkande effekt och redovisas som orealiserade vinster. Under året har om allokeringar 
gjorts vilket ger reavinster som upptas i resultatet. 

Korträntefond samt bostadsobligationsfond har under våren sålts för att stärka upp likviditeten. 

Avsättningar 

Avsättningarna har ökat med 11,0 mnkr. Det är framförallt avsättning till pension som ökat med 
totalt 10,3 mnkr sedan årsskiftet. Detta beror bland annat på ändrade livslängdsantagande. Övriga 
avsättningar har ökat med 0,7 mnkr och uppgår till 4,9 mnkr. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat med 51,9 mnkr från årsskiftet. Av dessa är 50,0 mnkr nyupplåning 
och resterande förändring är hänförlig till vatten/avlopp- och avfallskollektivens resultat som 
överförs till respektive investeringsfond samt anslutningsavgifter. Inom koncernen har de långfristiga 
skulderna ökat med 51,9 mnkr. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 34,1 mnkr där leverantörsskulden har minskat med 48,1 mnkr 
sedan årsskiftet. Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot har påverkat kommunens 
kortfristiga skuld med 33,3 mnkr. 

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till 
32,7 mnkr inklusive sociala avgifter.  

Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 1,9 mnkr till 234,7 
mnkr. 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 31,1 procent att jämföra med årsskiftet 
28,9 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 44,5 procent 
respektive 43,0 procent. 
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Investeringsuppföljning 

Investeringar sedan årets början uppgår till 154,0 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 240,1 mnkr, varav 172,0 mnkr avser nya objekt, 
beslutade i budget 2021 samt 68,1 mnkr har överförts från tidigare år enligt beslut. 

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 203,4 mnkr.  

Investering i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 1,0 4,2 6,4 2,2 

Socialnämnden 1,0 1,9 1,9 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 1,3 3,4 5,4 2,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 69,3 94,7 123,7 29,0 

Miljö- och byggnämnden 0,8 1,1 6,2 5,1 

Summa skattefinansierad verksamhet 73,4 105,3 143,6 38,3 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 80,6 98,1 96,5 -1,6 

Summa totalt investeringar 154,0 203,4 240,1 36,7 

 

Kommentarer till prognosen 

Kommunstyrelsen: Investeringsprojekt som pågår är till största delen digitaliseringsprojekt. Bland 
dessa är O365, flera reinvesteringar i IT-utrustning, verksamhetssystem samt e-arkiv. Uppgradering 
av Hypergene påbörjades föregående år och har nu implementerats med nya funktioner såsom 
budget och prognos samt verksamhetsrapportering. Projektet kommer färdigställas under hösten 
2021. Enligt prognosen kommer samtliga investeringar inte att genomföras under 2021, i vissa fall 
behöver dock investeringsmedel flyttas till nästkommande år. 

Socialnämnden: Investeringarna inom förvaltningen fortlöper som planerat. Samtliga 
investeringsmedel förväntas att förbrukas under året, bortsett från investering gällande 
Bostadsanpassningar LSS där en del medel förväntas kvarstå.  

Barn- och utbildningsnämnden: Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom 
nybyggnationer. På grund av försening av byggstart på Bojarskolan kan endast en liten del av 
investeringsbudgeten för nybyggnation användas 2021, vilket gör att årsprognosen visar ett 
överskott på 2,0 mnkr. Dock behövs investeringarna det året som Bojarskolan etapp 2 är färdigställt, 
prognos är hösten 2022. 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: I januari 2021 tillträdde förvaltningen fastigheten 
Pilen 5 och projektering av kök har påbörjats. Arbetet fortgår med ombyggnationen av ångbåtskajen 
och kajanläggningen i Myren. Hamnverksamheten arbetar med att slutföra en av de sista etapperna 
av strandpromenaden. I övrigt arbetar verksamheten med; årligt utbyte av bryggor och utveckling av 
gästhamnen. Dock kommer renoveringen av stationskajen samt uppgradering av gästhamnen att 
förskjutas till 2022. 

Miljö- och byggnämnden: Befälsbilen till räddningstjänsten upphandlas under september månad 
tillsammans med Tanums kommun. Leverans kommer troligtvis ske under 2022 vilket gör att miljö- 
och byggnämnden kommer att begära överflyttning av budgetmedlen till år 2022. 

Investeringen av en brandtankenhet till räddningstjänsten har varit ute på upphandling och 
tidsfristen har gått ut. Två olika leverantörer av denna typ av fordon finns på marknaden och de båda 
har ungefär ett års leveranstid, detta medför att miljö- och byggnämnden kommer att begära 
överflyttning av investeringsmedlen till år 2022.  
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Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet: Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår 
utbyggnad av ledningar till och från Österröd med tillhörande pumpstationer samt dubblering av 
råvattenledningen från Färingen som ska slutföras under 2021. I projektet dubbel råvattenledning 
Blomsholm-Färingen har oväntade kostnader uppkommit under året som verksamheten inte 
budgeterat för. De uppkomna kostnaderna beror på fördyrande anläggningskostnader i ett sent 
skede.  

Avseende projektet avloppsledningar till/från Österröd så prognostiserar verksamheten ett 
underskott på -5,2 mnkr vilket även det beror på fördyrande anläggningskostnader med anledning av 
att markförhållandena inte visade sig vara vad man projekterat för. Nämnden har informerats 
fortlöpande i projektet, TN/2020-0540. 

Oförutsedda kostnader har också uppkommit i projektet, utbyggnad av Österröd (VA) vilket beror på  
en rättsprocess i projektets slutskede. För denna kostnad fanns inga medel avsatta i budget.  

I övrigt arbetar verksamheten med; årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar samt 
byggnation av beredskapsförrådet vilket ska slutföras.  

Inom avfallsverksamheten har projektet för matavfallsinsamling startats upp. Byggnationen av den 
nya tvätt- och sorteringshallen pågår och ska slutföras 2021. I övrigt har verksamheten köpt in två 
sopbilar. Inköp av kärl inför matavfallsinsamlingen pågår löpande.  

Prognosen på helår är att beviljade budgetmedel förbrukas. 

 

Exploateringsuppföljning 
 

Exploatering i mnkr 
Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Korsnäs (Tjärnö) 0,0 0,0 -4,8 4,8 

Försäljning Monelid/Seläter 0,3 0,3 0,0 0,3 

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 
2019/2020. Planen blev överklagad till mark- och miljööverdomstolen som lämnat beslut avseende 
prövningstillståndet och planen är nu upphävd.  

Exploateringsprojekt Monelid/Seläter avser slutlikvid för försäljning av tomt. 
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar 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 de 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 
kostnadseffektivt och på ett ändamålsenligt sätt.  

Vision 2030 och mål 2021-2022 

Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två 
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett 
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-
2022 ska leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030.  

 

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill 
att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot 
målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts 
ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger.  
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Måluppföljning 

Attraktivt att bo, besöka och verka i  

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

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

Bedömning Trend 

  

 

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.    

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.   

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.   

 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad 

Ett stort arbete pågår på flera fronter för att ställa om Strömstad och bredda näringslivet. 
Omställningsarbetet har övergått till ett utvecklingsarbete och medfinansieras av Västra 
Götalandsregion, Fyrbodals kommunalförbund och Tillväxtverket. Kommunen arbetar även 
fortlöpande med att skapa förutsättningar för företagsetableringar genom att sälja alternativt 
upplåta mark vid förfrågan. Sedan april har del av Bastekärr markanvisats och ett par 
företagsetableringar och tillväxtområden på befintliga större destinationsorganisatörer är under 
behandling. 

Hittills i år har 59 företag etablerat sig i Strömstad och av de nyetablerade företagen var 76 procent 
inom andra branscher än handel. Mätningar av kommunens myndighetsutövning genom 
insiktsmätningen visar att nöjd kund index (NKI) har ökat från 73 föregående år till 80 år 2021. Det 
sammanfattande omdömet av Strömstads företagsklimat har ökat från 3.13 år 2020 till 3.20 år 2021.  

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad 

Kommunen prioriterar planer som möjliggör byggande av boendeenheter samt planer som möjliggör 
näringslivsetablering. Hittills i år har en detaljplan antagits på Rossö som ger 12 byggrätter. 
Ytterligare planer närmar sig antagande under hösten 2021 såsom Rådhusberget och planen för Lilla 
Åseröd. Strömstadsbyggen planerar för byggnation av 27 lägenheter på Magistern som beräknas stå 
klara under 2022. Myrenprojektet pågår och väntas ge ytterligare 150 lägenheter samt byggnationen 
på Hedelinska tomten. Exploateringsprojektet Korsnäs på Tjärnö förväntas ge tio villatomter.  

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud. 

Flera av styrtalen mäts vid helår och pandemin påverkar såklart vår kultur- och fritidsverksamhet 
vilket kan komma att avspegla sig i styrtalen framöver. Under hösten kommer fritidsgård även 
tillfälligt att öppnas i Skee för att möta behovet där. 

För att främja barn och ungas delaktighet i kultur- och fritidslivet har under året en ungdomspott 
avsatts, där unga själva kan ansöka om arrangörsstöd. Ett arbete har även inletts tillsammans med 
kulturskolan med att skapa en kulturgaranti för barn och unga i Strömstads kommun. På detta sätt 
ska alla barn och unga erbjudas en kultur- eller friluftsupplevelse varje år. Arbetet med att utveckla 
de kommunala lekplatserna fortgår och under hösten kommer lekplatsen på Röd att utvecklas. 
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En erkänt bra utbildningsverksamhet  

Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i 
skolan. 

Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter 
att förbereda sig för vuxenlivet. 

Bedömning Trend 

  

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.   

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.   

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.   

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.   

 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat  

Resultaten efter avslutad vårtermin har nu kunnat analyseras och vi kan se att en liten förbättring av 
resultatet har skett i årskurs 6 under läsåret 20-21, sett till hela elevgruppen. Sett till hela 
elevgruppen nådde 71 procent av eleverna målen i alla ämnen. Pojkarna har ett ökat resultat jämfört 
med föregående år. Resultatet varierar dock stort mellan de olika F-6 skolorna, från 56 procent till 93 
procent av eleverna når målen i alla ämnen. 

Resultaten i årskurs 9 är de bästa på flera år. Pojkarna har nått ett högre resultat än flickorna, men 
båda grupperna har bättre resultat än föregående år. Att 90 procent av elever är behöriga till ett 
yrkesprogram är ett högt värde som ligger över det preliminära värdet för riket 2021. 83 procent av 
eleverna nådde målen i samtliga ämnen. 

Årets resultat för gymnasieskolans avgångselever nådde inte målet. En bidragande orsak kan vara att 
gymnasiet har haft distansundervisning under stor del av läsåret, dock återspeglas inte denna trend i 
resultaten i den preliminära statistiken för riket. 

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning. 

Under 2021 har flera nya utbildningar med yrkesinriktning startat inom vuxenutbildningen. I 
samarbete med Högskolan Väst startar utbildningen Högskolevux, där är elever som klarar studierna 
garanterade en utbildningsplats på utvalda utbildningar på Högskolan Väst. 

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal 

Alla som söker förskoleplats kan få plats på förskola vid önskat placeringsdatum, men inte alltid på 
sitt förstahandsval av förskoleenhet. Senaste vårdnadshavarenkät visar ett något lägre sammantaget 
värde jämfört med 2019. Värdet är 4,3 på en 6-gradig skala. 

Trivselenkäten i grundskola och gymnasieskola visar ett liknande resultat som föregående termin och 
styrtalen är inte uppnådda ännu. 

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare  

I förskolan har andelen legitimerade förskollärare ökat till 39 procent. I gymnasieskolan är värdet 
fortsatt över 90 procent behöriga och legitimerade lärare. 
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 

Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad. 

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

Bedömning Trend 

  

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.   

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.   

Ett ökat utbud av digitala tjänster.   

 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående 

Brukarundersökningar och medarbetarundersökningar har ännu inte genomförts under år 2021 vilket 
gör att flera styrtal inte kan följas upp förrän vid helårsbokslutet. Positivt är dock att väntetiden till 
plats på särskilt boende har under första halvåret minskat till 58 dagar i genomsnitt. Ännu uppnår vi 
dock inte målvärdet som är 45 dagar. När det gäller beläggning på särskilt boende har målnivån 
uppnåtts. 

Kontinuerlig uppföljning och analys görs av brukartiden för hemtjänsten, på grund av omorganisation 
mellan distrikt under året grundas uppföljningen på enbart augusti månads resultat. Genomsnitt för 
Hemtjänst City, Norr och Sol-teamet uppgår till 52,35 procent. Fastställt målvärde, 55 procent har 
ännu inte uppnåtts. 

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro 

Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en hög nivå 10,4 procent jämfört med målvärde < 8 procent för 
socialförvaltningen som helhet. En anledning till det är en fortsatt konsekvens av att sjukskrivning ska 
ske vid minsta symtom. När det gäller andelen arbetade timmar av timanställda har målvärde < 7 
procent uppnåtts. Resultatet ligger på 5 procent som kan jämföras med 6 procent i april. Löpande 
aktivt arbete kring bemanningsprocessen har minskat andelen arbetad tid utförd av timvikarier. 
Strömstad ligger mycket väl till även i den senaste nationella jämförelsen. 

När det gäller andel heltidsanställda inom vård och omsorg har målvärdet 80 procent uppnåtts. 
Resultatet ligger på 84 procent. Det är en förbättring till och med augusti jämfört med mätningen i 
april som då var 74 procent. Arbetet med "heltidsresan" fortsätter. Arbetet innebär i korthet att 
möta brukarnas behov samtidigt som heltidsanställningar erbjuds i grunden för medarbetarna. Alla 
nyanställningar erbjuds heltid. 

Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget har ett fastställt målvärde på 60 procent. Resultat augusti 
månad 32 procent jämfört med april 19,8 procent. I augusti 2020 var användningen på 16 procent 
vilket innebär en fördubbling. Pandemin har påverkat möjligheten att träna på anläggningar och 
delta i ledarledda aktiviteter såsom gym. Trenden brukar vara att uttaget ökar under hösten så 
förhoppningen är en god förbättring i jämförelse med föregående år. 

För personal med kompetens för området har målvärdet fastställts till 90 procent. Resultatet uppgår 
till 79 procent jämfört med 74 procent i april. Satsningar som till exempel Äldreomsorgslyftet och 
uppdragsutbildning för att öka antalet platser på utbildning samt kombinera arbete med studier visar 
på resultat. 
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Ett ökat utbud av digitala tjänster 

När det gäller andel utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling till digitalisering har målvärdet 
fastställts till 80 procent. Resultatet visar på 90 procent som kan jämföras med 87,5 procent i april. 
Projekt för digitala matinköp inom hemtjänst har tillkommit sedan senaste uppföljningen. Fortsatt 
arbete med ansökningar från e-tjänster för dödsboanmälan, återsökning av försörjningsstöd och 
faderskapsanmälan. Under hösten kommer e-tjänster för färdtjänst, riksfärdtjänst, 
bostadsanpassningsbidrag, stöd och insatser i hemmet samt insatser inom socialpsykiatri att läggas 
upp. 

När det gäller andel personal som har tillgång till Wifi på sin huvudsakliga arbetsplats är målvärde 
fastställt till 100 procent. Resultatet visar att målet är uppfyllt till 95 procent som kan jämföras med 
90 procent i april. Utbyggnad och förbättring av Wifi har under året utförts på Löpargatan, Lotsen 
och Träffpunkten. Möjligheten saknas till viss del fortfarande när det gäller insatser i brukarnas egna 
hem. 

När det gäller ökat antal insatser som kan erbjudas digitalt eller genom digitala hjälpmedel pågår 
utvecklingsarbetet fortlöpande. Insatsen trygghetslarm kan fullt ut erbjudas digitalt. 

När det gäller personalens upplevelse av tillräcklig kunskap i digitala arbetssätt krävs ett 
kommunövergripande gemensamt mätinstrument. 

När det gäller antal ansökningar som inkommer via e-tjänster kan vi se en ökande trend. Vid 
måluppföljning i april 2021 redovisades 12 ansökningar som inkommit via e-tjänst. Till och med 
augusti redovisas 66 ansökningar som inkommit via e-tjänst. Ansökningar från e-tjänster rör 
dödsboanmälan, återsökning av försörjningsstöd och faderskapsanmälan. Under hösten kommer e-
tjänster för färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, stöd och insatser i hemmet samt 
insatser inom socialpsykiatri att läggas upp. 
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En hållbar kommun  

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande 
generationer. 

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

Bedömning Trend 

  

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet   

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

  

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

  

 

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet 

Strategi för AGENDA 2030 beskriver de områden som Strömstads kommun prioriterar för att bidrag 
till att målen i agendan nås. Strategin behandlades i kommunstyrelsen i augusti. 

Av del elever som gick ur årskurs 9 var 90 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram på 
gymnasiet. Det är ett värde som ligger över det preliminära värdet för riket 2021. Något aktuellt 
värde för 2021 på andelen innevånare 20-64 år med eftergymnasial utbildning finns ännu inte, men 
vi kan se en ökande trend av att fler utbildar sig. 

I socialförvaltningen har stort fokus legat på åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd. 
Pandemin har ställt krav på verksamheten utifrån nya förutsättningar. Samtidigt kan vi se att vi 
kommer att nå upp till våra målsättningar om antal personer som går från arbetsmarknadsenheten 
ut i sysselsättning och från etableringen till arbete eller studier. 

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

Enligt prognosen väntas kommunen nå upp till de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. 
Även de kommunalägda bolagen väntas nå upp till resultat- och soliditetsmål. 

Andelen annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek 
används ligger fram till augusti på 78 procent vilket är en något högre andel än per april. 

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

Strömstad kommun har antagit 11 klimatlöften för år 2021. Arbetet i kommunens alla förvaltningar 
pågår och utifrån nuläget är vår prognos den samma som i april det vill säga att 63 procent av de 
antagna klimatlöftena kommer att nås helt eller delvis.  

Andelen ekologiska livsmedel har ökat under året och vänta öka ytterligare. Matavfallsinsamling 
startade upp i månadsskiftet april-maj. Hittills har ungefär 400 abonnenter i två områden fått 
erbjudande om insamling av matavfall, av dessa har drygt 100 tackat ja. Införandet kommer att pågå 
under cirka två års tid. Målet 15 procent 2021 beräknas inte kunna nås. 

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil rapporteras på helår. Andelen körda kilometrar på 
fossilfria bränslen har ökat stadigt, vi har stadigt ökande andel bilar som kan köras på fossilfria 
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bränslen och antalet körda kilometrar kan minska på grund av pandemin, dock var minskningen bara 
6 procent under 2020. Sammantaget verkar det ändå som att det är rimligt att målet kan nås 2021. 

Andel fossilfria bilar i kommunorganisationen (laddhybrid, etanol, el, gas) rapporteras på helår. 
Förvaltningen arbetar vidare med att finna leverantörer av miljöfordon inom ramavtalet som möter 
upp till de krav som verksamheterna ställer. Vi kan nu även avropa fyrhjulsdrivna gasbilar. 
Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås vid årets slut 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp till målen om god 
ekonomisk hushållning för år 2021.  

Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4 
procent och soliditetmålet på 25 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås.  

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även de att nå målen för 
god ekonomisk hushållning.  

Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under 
2021. Samtliga styrtal har dock inte kunnat följas upp i delårsbokslutet. Inom många områden ser vi 
en positiv trend så som att flera bostäder planeras, företag etablerar sig, elever i årskurs 9 har 
mycket goda resultat och fler utbildar sig. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökar och 
andelen arbetade timmar av timanställda minskar och utvecklingen mot ett ökat utbud av digitala 
tjänster fortsätter.  
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Verksamhet- och bolagsuppföljning 

 
Kommunstyrelsen 
Resultat och prognos 

Utfallet per augusti 2021 är +2,1 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Utfallet per augusti 2021 är +2,9 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. 
Årsprognosen uppgår till - 0,1 mnkr jämfört med budget 

Verksamhet Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan 
- Aug 2021  

Återstår 
Jan - Aug 

2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

00 - 
Kommunfullmäktige 

-1.8 -2.3 0.5 -3.5 -3.5 0.0 

01 - 
Kommunstyrelse 

-1.5 -1.7 0.2 -2.3 -2.6 0.2 

02 - 
Utvecklingsavdelning 

-14.6 -15.3 0.7 -23.0 -22.9 -0.1 

03 - Kommunledning -6.7 -6.3 -0.4 -10.3 -9.4 -0.9 

04 - Avd för kansli o 
kommunikation 

-9.2 -9.3 0.1 -13.9 -13.9 0.1 

05 - HR-avdelning -5.4 -6.3 1.0 -9.1 -9.5 0.4 

06 - 
Ekonomiavdelning 

-8.1 -8.0 -0.1 -11.9 -12.0 0.1 

08 - IT och Växel 
teknik 

-6.7 -6.9 0.2 -10.3 -10.3 0.0 

09 - 
Tillväxtsekretariatet 

-0.1  -0.1 0.0  0.0 

Total Summa -54.0 -56.1 2.1 -84.2 -84.1 -0.1 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

0.7  0.7 0.0  0.0 

Årets resultat -53.2 -56.1 2.9 -84.2 -84.1 -0.1 

Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott till och med augusti 2021 på +2,1 mnkr före 
förändring av semesterlöneskuld. Det positiva resultatet i jämförelse med budget kommer att 
förbrukas under hösten enligt prognosen. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av att 
exempelvis friskvårdsbidraget inte har betalats ut i nivå med budget, revisionen har ej utnyttjat hela 
sin budget samt att konsultkostnader för arbete med fördjupad översiktsplan ännu inte har 
fakturerats. Prognosen för helåret visar på ett nollresultat till ett negativ resultat på -0,3 mnkr. Fem 
större poster som påverkar slutresultatet negativt är uppstart av fritidsgård i Skee, lägre intäkter än 
budgeterat för aktivitetshallen, högre utbetalt driftbidrag till Strömstad Badanstalt AB, låga 
annonsintäkter för Infocenter samt ks uteblivna finansiering av Utvecklingsarena Strömstad. 
Förvaltningen gör sitt yttersta för att upprätthålla god kostnadskontroll med de negativa poster som 
framgår ovan. 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Det finns flera osäkra poster i prognosen men förvaltningen kommer att arbeta med ökad 
kostnadskontroll och minimering av ej ännu uppbokade externa utgifter samt följa de poster där 
osäkerhet finns aktivt. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är + 5,1 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Utfallet per 31 augusti är + 17,0 mnkr, jämfört med budget efter förändring av 
semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till + 1,3 mnkr jämfört med budget inklusive 
semesterlöneskuld. 

Verksamhet Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan 
- Aug 2021  

Återstår Jan 
- Aug 2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

45 - BUF 
Förvaltningskontor 

-43.8 -47.6 3.8 -67.9 -71.3 3.4 

46 - BUF 
Skolskjutsar 

-6.6 -6.7 0.0 -10.8 -10.0 -0.8 

47 - BUF Måltid -21.5 -22.5 1.0 -33.7 -33.7 0.0 

48 - BUF Städ -8.1 -7.5 -0.5 -11.9 -11.3 -0.5 

49 - BUF 
Förskoleverksamhet 

-45.1 -45.1 0.0 -66.6 -66.7 0.1 

60 - BUF Bibliotek -3.2 -3.4 0.2 -5.1 -5.2 0.1 

61 - BUF Kulturskola -2.3 -2.3 0.0 -3.4 -3.3 -0.1 

62 - BUF 
Grundskola + 
förskoleklass 

-67.8 -67.9 0.0 -99.4 -98.5 -0.9 

63 - BUF Fritidshem -6.4 -6.0 -0.5 -8.9 -8.7 -0.2 

64 - BUF 
Grundsärskola 

-3.8 -3.9 0.1 -6.2 -5.8 -0.4 

65 - BUF 
Särgymnasium IKE 

-0.9 -0.9 0.0 -0.8 -1.9 1.0 

66 - BUF Samlad 
barn- o elevhälsa 

-12.0 -13.0 1.0 -18.8 -19.6 0.8 

67 - BUF 
Gymnasium 

-19.6 -19.5 -0.1 -28.9 -28.9 0.0 

68 - BUF 
Gymnasium IKE 

-2.3 -2.4 0.1 -3.7 -3.4 -0.3 

69 - BUF 
Vuxenutbildningen 

-5.7 -5.7 0.0 -7.3 -7.3 0.0 

Total Summa -249.4 -254.5 5.1 -373.2 -375.5 2.3 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

11.8  11.8 -1.0  -1.0 

Årets resultat -237.5 -254.5 17.0 -374.2 -375.5 1.3 

Kommunen har fortsatt fått delvis täckning av sjuklön från staten, som procentuellt fördelas ut till 
verksamheterna utifrån kortvarig sjukskrivning. Utbetalningen går ej att härleda till specifika enheter 
men förvaltningen har valt att fördela ut intäkten procentuellt utifrån hur mycket sjuklön 1-14 dagar 
som upparbetas per enhet och verksamhet.  

Kommentarer till utfall per verksamhet: 

Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 3,8 mnkr tom augusti, på helåret är prognosen 
3,4 mnkr. Överskottet avser täcka upp de underskott som prognosticeras att uppstå under året i 
övriga verksamheter; pandemirelaterade extrakostnader för extrastäd januari till september (0,6 
mnkr), uteblivet statsbidrag för karriärtjänster inom skolverksamheten (0.9 mnkr),samt den 
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budgetpost som ligger med i förvaltningens ram 2021 för Skee gamla skofabrik trots att lokalen är 
uppsagd (0,8 mnkr). Överskottet är delvis kopplat till den kompensation nämnden årligen får för 
lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar ökade lönekostnader för verksamheterna 
från april månad till och med december månad innevarande år. Överskottet härrör till de tre första 
månaderna som inte betalats ut och som hänger ihop med förra årets lönerevision. I och med att 
kompensationen inte fanns med i den ursprungliga budgetramen för 2021 har den heller inte 
budgeterats till någon verksamhet. 

Skolskjutsar är per augusti i balans med budget, Införandet av ansökningsförfarande för busskort 
inför höstterminen kan komma att leda till minskade skolskjutskostnader. Kostnadseffekten är först 
synbar på helårsbasis. Prognosen på helår är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet är hänförbart 
till en volymökning av elever samt byte till större buss på en linje samt att fler elever har växelvis 
boende, vilket genererar högre taxikostnader. 

Måltid visar ett överskott på 1,0 mnkr till och med augusti. Helårsprognosen visar en budget i balans 
där överskottet används till att höja ekologisk andel. Ekologisk mat i förvaltningen 210831 ligger på 
25,74 procent. 

Städverksamheten visar ett underskott på 0,5 mnkr till och med augusti. Underskottet är hänförbart 
till de sex deltidsanställda lokalvårdare som extrastädar på grund av pandemin samt extrastäd i 
socialförvaltningen som internfaktureras. Extrastäd pågår fram till 30 september. Årsprognosen visar 
ett underskott på 0,5 mnkr och är hänförbart till extrastäd för covid-19. 

IKE gymnasiesärskolan visar budget i balans för vårterminen. Budgeten är periodiserad 50/50 på 
vårtermin och höst. Årsprognosen visar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Barn och elevhälsa visar ett överskott på 1,0 mnkr till och med augusti. Resultatet förklaras delvis av 
vakanser, samt av en planerat lägre bemanning under det första halvåret 2021. Tjänsterna förväntas 
vara fullbesatta till hösten. Årsprognosen visar ett överskott på 0,8 mnkr. 

Semesterlöneskulden. Förvaltningen jobbar aktivt, med stöd av HR, kring semesterplanering och det 
hålls dialoger på varje enhet kring förläggning av semesterdagar.  

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Inga planerade åtgärder då förvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget. 
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Miljö- och byggnämnden 
Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är +2,5 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld och 
efter förändring av semesterlöneskuld +2,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till +1,8 mnkr jämfört med 
budget. 

Verksamhet Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan - 
Aug 2021  

Återstår Jan 
- Aug 2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

10 - Miljö- och 
byggnämnd, 
förvaltn 

-6.3 -7.1 0.7 -10.6 -10.3 -0.3 

11 - Planering, 
mätning 

-2.3 -2.3 0.0 -2.9 -3.4 0.5 

12 - Miljö- 
hälsoskydd 

-0.9 -1.2 0.4 -2.1 -2.9 0.8 

15 - 
Räddningstjänst 

-10.6 -11.1 0.5 -16.3 -16.7 0.3 

17 - Bygg, 
granskning 

0.6 -0.3 0.9 0.1 -0.4 0.5 

Total Summa -19.5 -21.9 2.5 -31.8 -33.6 1.8 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

0.3  0.3 0.0  0.0 

Årets resultat -19.1 -21.9 2.8 -31.8 -33.6 1.8 

Förvaltningen och den administrativa avdelningen har ett överskott för personalkostnader och övriga 
driftskostnader per sista augusti. Detta beror bland annat på färre deltagare och kortare 
nämndsmöten samt att budgeten för den nya förvaltningschefen som startar sin tjänst första 
september fördelas över årets alla tolv månader, vilket innebär att det per sista augusti finns ett 
överskott som sedan kommer att förbrukas när denne väl är på plats. Förvaltningen har också extra 
kostnader under året som är icke budgeterade, detta gäller bland annat kostnader för hyra av lokaler 
vid Ångbåtskajen, konsultkostnader för rekrytering av ny förvaltningschef samt kostnader för 
arbetsmiljöfrågor och andra eventuella konsultkostnader. Detta ska dock kunna rymmas inom 
befintlig budget. 

Eftersom vi väljer att ta kostnader centralt för flera poster så hamnar avdelningen på ett underskott 
med -0,3 mnkr för årsprognosen. Detta korrigeras av att andra avdelningar gör ett överskott så att 
förvaltningen totalt hamnar i balans. 

Plan-, kart-, och mätavdelningen har på intäktssidan ett underskott på närmare 0,6 mnkr (borde 
egentligen vara ett underskott på 0,4 mnkr då fakturering skett i september som gäller augusti) per 
sista augusti. Intäktsunderskottet räddas upp av ett överskott på personalkostnader som gör att 
avdelningen har en budget i balans totalt sett. Överskottet för personal beror dels på en vakant tjänst 
som stadsarkitekt, där budgeten ligger fördelad på tolv månader och där tjänsten startade i augusti, 
samt en vakant tjänst som mätingenjör som startade i april. 

Stadsarkitekten som startar senare än planerat och mätingenjören som arbetar 60 procent istället för 
planerade 100 procent förväntas ge ett överskott på årsprognosen, som beräknas bli +0,5 mnkr. 

Överlag går miljö- och hälsoskyddsavdelningen med överskott per sista augusti. Situationen är stabil i 
de flesta verksamheterna med undantag för naturvård samt miljöskydd. För miljöskydd finns en del 
ofakturerad tid sedan sommaren som påverkar och för naturvård beror underskottet helt på arbetet 
med naturvårdsplanen som prioriteras. 
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Pandemin påverkar verksamheterna, då mycket av tillsynen är planerad att utföras under hösten. 
Detta kan påverka intäkterna negativt då mycket av de nedlagda timmarna för planering faktureras i 
samband med den faktiska tillsynen. För arbetet med naturvårdsplanen finns ersättning medräknad i 
prognosen. Exakt belopp är ovisst, men uppskattningsvis 0,2 mnkr. Detta bidrag tillsammans med 
bidrag från staten på cirka 0,4 mnkr för trängseltillsyn medför ett överskott för avdelningen i 
årsprognosen. När det gäller personalstyrkan så har den arbetsrelaterade sjukfrånvaron sjunkit 
stadigt dock finns fortfarande ett personalöverskott för långvarig sjukskrivning men också för 
sjukfrånvaro kopplad till Covid-19 samt en hel del VAB (Vård av barn).  En vikarie anställdes över 
sommaren för att hantera sjukskrivning och trängseltillsyn. Detta behov kvarstår under hösten så 
rekrytering kommer att ske inom kort. 

Behov av inventarieinköp som dykt upp under årets första halva är stort för flera av verksamheterna 
för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Avdelningen kan trots detta visa på ett 
överskott på årsprognosen med +0,8 mnkr. 

Byggavdelningen visar ett överskott per sista augusti, detta beror på att ärenden har strömmat in och 
bidragit till högre intäkter. Årsprognosen för avdelningen är ett överskott på +0,5 mnkr. Vilket då 
beror på ökat arbete med tillsyn och bygglov. 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Då miljö- och byggnämnden per delårsbokslut augusti prognostiserar för ett överskott på helåret 
krävs inga specifika åtgärder. 

 

Socialnämnden 
Resultat och prognos 

Utfallet per siste augusti 2021 -8,0 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Utfallet per per siste augusti 2021 är -4,9 mnkr jämfört med budget efter förändring av 
semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -9,3 mnkr jämfört med budget. 

Verksamhet Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan 
- Aug 2021  

Återstår Jan 
- Aug 2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

80 - Gemensam 
administration 

-8.4 -9.2 0.8 -12.5 -13.8 1.3 

81 - Individ- o 
familjeomsorgen 

-37.1 -31.9 -5.2 -55.5 -47.8 -7.6 

83 - Boende & 
Daglig vsh 

-75.1 -74.6 -0.5 -110.5 -110.9 0.4 

85 - Insatser i 
hemmet & BC 

-68.5 -65.3 -3.1 -101.3 -97.9 -3.4 

Total Summa -189.0 -181.0 -8.0 -279.7 -270.4 -9.3 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

3.1  3.1 0.1  0.1 

Årets resultat -186.0 -181.0 -4.9 -279.6 -270.4 -9.2 

Gemensam administration 

Den gemensamma administrationen gör ett överskott per siste augusti. Även prognosen på helår 
visar på ett överskott gentemot budget. På grund av lägre deltagande relaterat till pandemin så visar 
nämndverksamheten ett överskott, så även i prognosen för helåret. 
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Inom den övergripande verksamheten är det framförallt återsökta statsbidrag gällande merkostnader 
kopplat till Covid-19 för december 2020 som påverkar positivt. Vidare så har statlig ersättning för 
sjuklöner avseende augusti månad bokats upp centralt vilket också har en positiv påverkan. 

Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgens prognosticerade budgetunderskott för 2021 handlar huvudsakligen 
om tre delar: placeringar vuxna, placeringar barn samt försörjningsstödet. Placeringar vuxna handlar 
till större delen om skyddsplaceringar till följd av våld i nära relation, hedersproblematik samt grov 
kriminalitet. Flera placeringar beräknas pågå under längre tid. Även placeringar av barn och unga har 
ökat. Pandemin och följderna av den har påverkat människors mående men att placeringar ökar kan 
inte direkt kopplas till det. Individ- och familjeenheten har under 2021 förstärkts med ytterligare en 
familjebehandlare vilket gör att socialtjänsten får möjligheter att ge mer stöd på hemmaplan. Att ha 
vård- och behandling av god kvalitét på hemmaplan kan förebygga vissa placeringar, dock ej alla. 
Under 2021 tillskjuts 4,0 mnkr ifrån migrationsmedlen i syfte att finansiera en del av 
placeringskostnaderna på vuxenenheten. 

Underskottet på Ekonomiskt bistånd handlar till största delen på att försörjningsstödet ökar vilket i 
huvudsak beror på den stigande arbetslöshet Strömstad drabbats av till följd av Covid-19. På enheten 
för Arbete och Försörjning har man 2021 fått förstärkning med ytterligare en 
arbetsmarknadskonsulent. Man samarbetar nu intensivt mellan försörjningsstöd, AME, 
Vuxenutbildningen, Samordningsförbundet Väst, AF, Omställningskontoret med flera i syfte att 
hjälpa människor komma vidare ut i studier eller arbete. 

Biståndsenheten beräknas ha en budget i balans i slutet av året. 

Boende och daglig verksamhet 

Verksamhetsgrenen Boende och Daglig verksamhet gör ett underskott per siste augusti. Ökade 
kostnader för externa placeringar såväl som ökade kostnader för avancerad vård på särskilt boende 
bidrar till en negativ budgetavvikelse. Stora delar av dessa avvikelser sågs redan under hösten 2020 
och centralt avsatta medel (2,0 mnkr) samt nyttjande av statsbidrag (3,3 mnkr) reducerar dessa 
underskott. 

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur sjukskrivningar fortgår under resten av året samt eventuella 
oförutsedda volymökningar eller volymminskningar. 

Insatser i Hemmet och Bemanningscentral 

Verksamhetsgrenen gör ett underskott gentemot budget per siste augusti. 

På den övergripande verksamheten syns ett underskott både per siste augusti samt i prognosen för 
helåret till följd av förväntade kostnader för betaldagar samt tillsättning av ytterligare chef på 
hemsjukvården. Det senare finansieras av ett överskott på hemsjukvården och där budgetreglering 
mellan verksamheterna kommer ske inför nästa år. Ökade kostnader för cirkulationstvätt bidrar 
negativt vilket dock delvis kompenseras av låg förbrukning av budget för utbildning. 

För området återfinns underskott på ordinärt boende varav en stor del på Koster på grund av 
svårighet i schemaläggning. Fortsatt arbete pågår i syfte att öka brukartalen, vilka i dagsläget är för 
låga för att ersättningen utifrån resursfördelningsmodellen skall täcka kostnaderna. 

Boendestödet har under året sett en kraftig ökning av antalet beviljade timmar vilket resulterar i ett 
budgetunderskott. Centralt avsatta medel på finansförvaltningen (3,0 mnkr) kompenserar dock en 
stor del av underskottet. Även inom personlig assistans prognosticeras ett underskott till följd av 
volymökningar. Till följd av dessa ökningar inom såväl boendestödet såväl som personlig assistans, 
som delar chefskap, har en samordnare behövt tillsättas vilket också belastar budgeten negativt. 
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Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Utifrån det stora prognosticerade underskottet avser förvaltningen att vidta en rad åtgärder, enligt 
nedanstående. 

Förvaltningens åtgärder 

Återhållsamhet i hela förvaltningen 

Använda statsbidrag 

Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – endast statsbidrag/externa medel nyttjas 

Digitala satsningar finansieras via statsbidrag 

Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering 

Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande Boendestöd 

Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS 

 

Tekniska nämnden 
Resultat och prognos 

Skattefinansierad verksamhet 

Utfallet per 31 augusti är +3,4 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. 
Utfallet per 31 augusti är +3,6 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. 
Årsprognosen uppgår till +2,0 mnkr jämfört med budget. 

Verksamhet - 
skattefinansierad 

Utfall jan - 
aug 2021  

Budget 
jan - aug 

2021  

Återstår 
jan - aug 

2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

20 - Teknisk nämnd och 
förvaltning 

-1.4 -2.0 0.6 -3.0 -3.6 0.6 

21 - 
Exploateringsverksamhet 

-0.4 -4.3 3.9 -1.9 -6.5 4.6 

22 - Gator och vägar samt 
parkering 

-9,1 -8.3 -0.8 -15.3 -14.5 -0.8 

23 - Allmän  
platsmark 

-2.2 -2.6 0.5 -3.3 -3.3 0.0 

24 - Sidoordnad 
verksamhet 

0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 

28 – Förråds- 
verksamhet 

-1.6 -1.6 0.0 -2.4 -2.4 0.0 

30 – Allmän 
markreserv 

0.6 0.8 -0.3 1.2 1.2 0.0 

31 – Renhållning 
allmän 

-2.0 -1.6 -0.4 -2.4 -2.4 0.0 

32 – Näsinge 
Flygplats 

-0.1 -0.2 0.1 -0.3 -0.3 0.0 

51 – Hamnar 
 

-4.5 -4.3 -0.3 -12.6 -10.4 -2.2 

Total Summa -20.7 -24.1 3.4 -40.1 -42.1 2.0 

Förändring semlöneskuld 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Årets resultat -20.5 -24.1 3.6 -40.1 -42.1 2.0 
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Teknisk nämnd och förvaltning visar ett överskott på 0,6 mnkr vilket förklaras av en positiv avvikelse i 
budgeten för fastigheten Pilen som avser något högre hyresintäkter och lägre driftskostnader för 
perioden än budgeterat. 

Exploateringsverksamhet avseende drift uppvisar ett överskott på 3,9 mnkr vilket förklaras av att det 
bland annat finns avsatta budgetmedel för exploatering Mällbygård som dock beslutades att läggas 
ner efter budgeten var beslutat på totalt 1,5 mnkr för 2021. Dessutom har det varit generellt lägre 
detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Prognos på helår bedöms landa på en positiv 
avvikelse mot budget på 4,6 mnkr. Exploateringen avseende Rådhusberget har justerats ner då något 
uppdrag ännu inte meddelats ifrån kommunstyrelsen om prioritering av detaljplanen. Även 
exploateringen avseende Mällbyhöjden har justerats ner då exploateringsprojektet inväntar 
resultatet av LONA-projekt grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla, vilken avses pågå till och 
med oktober 2021. 

Gator, vägar och parkering visar ett underskott på -0,8 mnkr, vilket kan främst förklaras av minskade 
parkeringsintäkter. 

Hamnverksamheten visar ett underskott med -0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras främst av 
intäkter för perioden. Det råder fortsatt viss osäkerhet på intäktssidan avseende färjetrafik, linfärjan 
på Koster och övriga två båtar som trafikerar Norge på grund av rådande pandemiläge. Prognos på 
helår bedöms landa på en negativ avvikelse på -2,2 mnkr. Främsta anledningen för avvikelsen är 
högre kapitalkostnader än budget, främst hänförligt till projekt Ångbåtskajen. Svårt att budgetera 
kapitalkostnader för verksamheterna då det kan ske förändringar i pågående projekt som inte går att 
förutse eller påverka. Dessutom ser verksamheten lägre intäkter för handelshamn, gästhamn och 
linfärjan på Koster. Verksamheten kan dock hålla nere sina driftskostnader bland annat på grund av 
mindre underhållskostnader på färjeläget utifrån reducerad färjetrafik under 2021. 

 

Taxefinansierad verksamhet 

 

Verksamhet Utfall jan - 
aug 2021  

Budget jan - 
aug 2021  

Återstår jan 
- aug 2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

54 - Vatten och 
avlopp 

-2.3 -1.9 -0.3 -2.2 0.0 -2.2 

55 – Fjärrvärme 
 

0.1 -0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 

56 - 
Avfallshantering 

-0.8 0.1 -0.9 0.0 0.0 0.0 

Total Summa -2.9 -1.9 -1.0 -2.1 0.0 -2.1 

Förändring 
semlöneskuld 

0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Årets resultat -2.7 -1.9 -0.8 -2.1 0.0 -2.1 

 

Vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten visar ett underskott på -0,3 mnkr för perioden. Minskade intäkter för VA-avgifter 
bidrar till budgetavvikelsen, men verksamheten uppvisar även minskade driftskostnader. Råder dock 
osäkerhet framöver på intäktssidan som fortfarande påverkas av pandemin. Prognos på helår 
bedöms landa på en negativ avvikelse mot budget på 2,2 mnkr som är hänförligt till minskade 
intäkter detta på grund av att det inte köps vatten i samman mängd som ett normalår. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att försöka sänka kostnaderna på kemikalier, elkostnader samt övriga 
inköp. 
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Fjärrvärmeverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,3 mnkr vilket förklaras av högre intäkter för perioden. Prognos 
på helår bedöms landa på en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr. Bedömer att den positiva 
avvikelsen på intäktssidan håller i sig. 

Avfallsverksamheten 

Verksamheten visar ett underskott på -0,9 mnkr för perioden. Främsta förklaringen till avvikelsen är 
lägre intäkter för verksamhetsavfallet som hanteras på Återvinningscentralen. Verksamheten 
bedömer att det kommer ske en återhämtning under hösten. Intäkterna för hanteringen av 
verksamhetsavfall kommer att bli lägre än budgeterat för 2021 men kompenserar av lägre kostnader 
för att hantera avfallet. Därför prognosticerar verksamheten att de kommer hålla budget på helår. 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Nämnden uppmanar samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga driftskostnader. 
Dessutom se över och arbeta med samordning mellan förvaltningens verksamheter för att finna 
lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete. 

Minskade detaljplanekostnader på grund av förskjutningar i arbetet samt nedlagd detaljplan. 
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Finansförvaltningen 
Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är ett överskott med 39,3 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 

ett överskott med 42,0 mnkr jämfört med budget.  

 

Verksamhet Utfall Jan 
- Aug 
2021  

Budget Jan 
- Aug 2021  

Återstår 
Jan - Aug 

2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

Pensionsutbetalningar -10.9 -10.9 0.0 -16.3 -16.3 0.0 

Avstämning 
avtalspension 

-0.7 -1.7 1.0 -2.5 -2.5 0.0 

Avstämning 
arbetsgivaravgifter 

0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 

Lönerevision -1.1 -4.3 3.2 -1.1 -6.4 5.3 

Kapitalintäkter 8.4 6.4 2.0 11.5 9.5 2.0 

Färjeintäkter 2.8 8.7 -5.9 6.8 13.0 -6.2 

Övriga 
verksamhetsposter 

-7.0 -10.6 3.6 -15.3 -15.8 0.5 

Skatter, statsbidrag 
och utjämning 

576.1 560.6 15.5 866.5 840.9 25.6 

Pensionsfondsintäkter 1.4 0.8 0.6 1.4 1.0 0.4 

Realiserade vinster 
fin.oms.tillg 

6.1 0.0 6.1 6.1 0.0 6.1 

Orealiserade vinster 
fin.oms.tillg 

10.1 0.0 10.1 10.1 0.0 10.1 

Finansnetto 0.7 -1.8 2.5 -1.3 -2.6 1.3 

Total Summa 586.5 547.2 39.3 866.5 820.8 45.7 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Årets resultat 586.5 547.2 39.3 866.5 820.8 45.7 

  

Skatter, statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterad nivå på årsbasis med 25,6 mnkr. 

Högre skatteavräkning för innevarande och föregående år samt högre inkomstutjämningsbidrag än 

budgeterat. Budget 2021 har ett invånarantal med 13 218 personer och Sveriges kommuner och 

regioner skatteprognos beräknas på faktiskt antal invånare på 13 270 personer.  

Lönerevision för år 2021 är klar och det ger ett överskott mot budget på 5,3 mnkr för helåret.  

Färjelägets årsprognos är ett underskott med 6,2 mnkr på grund av den stängda gränsen mot Norge 

samt Covid-19 restriktioner. Trafiken startade under juli månad. 

Inom övriga verksamhetskostnader så prognosticeras ett överskott mot årsbudget på 0,5 mnkr. 

Enligt den nya redovisningslagen 2019 ska finansiella tillgångar värderas till marknadsvärde. Det har 

varit en uppgång på marknaden under året. Årsprognosen för orealiserade vinster är ett överskott 

med 10,1 mnkr. Realisationsvinster för försäljning av finansiella tillgångar vid om allokering visar ett 

överskott gentemot årsbudget på uppskattningsvis 6,1 mnkr. 

Utdelningar från fonder uppgår till prognosticerade 0,2 mnkr i överskott gentemot årsbudget. 

Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 0,4 mnkr. 

Borgensavgifterna understiger budgeterad nivå med 0,1 mnkr. 
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Årets räntekostnader för lån har varit låga beroende på en låg räntenivå samt mindre upptagna lån är 

budgeterat. Likviditetsnivån har varit bättre än förväntat i kommunen. Överskottet för 

räntekostnader på årsbasis beräknas till 1,0 mnkr. 

 

 

Kommunens bolag 
 

Bolagen, mnkr Utfall Jan-
Aug 2021  
(före 
skatt) 

Budget  
Jan-Aug 
2021 

Återstår Jan-
Aug 2021   

Prognos 
helår 
(efter skatt)   

Budget 
helår 

Återstår 
helår 
2021   

Strömstadsbyggen 
koncern 

10,8 7,8 3,0 8,1 7,9 0,2 

Strömstadslokaler 9,3 3,7 5,6 5,3 4,1 1,2 

Strömstads 
Badanstalt  

-0,2 -1,0 0,8 -1,5 -1,5 0,0 

Resultat Bolagen 19,9 10,5 9,5 11,9 10,6 1,4 

 

AB Strömstadsbyggen 

Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 9,3 mnkr mot budgeterade 7,2 mnkr (rak 
budget). Bolaget har lägre underhållskostnader än budget för perioden då stora underhållsprojekt ej 
har slutförts. Prognosen är att bolaget kommer att ha kostnader för underhåll i linje med budget för 
helåret. De största avvikelserna finns i projekten för renovering av avdelning vit och kök Beateberg.  
Det har hittats skador på grund av konstruktionsbrister samt asbest i större omfattning än förväntat. 
Hittills är utfallet för dessa skador över 2,0 mnkr och förväntas uppgå till 3,0-3,5 mnkr som kommer 
att kostnadsföras 2021. Uppvärmningskostnaderna är 1,5 mnkr högre än budget beroende på att 
vinter/vår har varit kallare än normalt i kombination med högre elpriser. För helåret uppskattas 
uppvärmningskostnaderna överstiga budget med 2,2 mnkr. 

Prognosen före skatt för året bedöms till 10,0 mnkr mot budgeterade 10,8 mnkr. Avvikelsen är 
främst hänförlig till ökade uppvärmningskostnader till följd av högre elpriser. 

Prognostiserat resultat uppfyller ägardirektivets krav. Avvikelsen bedöms inte föranleda större 
åtgärder. De justeringar som vidtagits avser underhållskostnader. 

Bolaget har amorterat 25,0 mnkr under september. Ingen ytterligare amortering planerad under 
året. Bolaget står inför en period med flera större bygg- och renoveringsprojekt. 

De i investeringsbudget planerade projekten har förskjutits tidsmässigt vilket medför att 
investeringsbudget 2022 påverkas av dessa projekt. 

AB Strömstadslokaler 

Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 9,3 mnkr mot budgeterade 3,7 mnkr (rak budget). 
Underhållskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, då det har varit svårt att få planerat 
underhållsarbete utfört på grund av kapacitetsbrist och pandemieffekter med mera. Energipriserna 
har ökat, vilket i kombination med ökad förbrukning på grund av kallare vinter/vår märks på 
uppvärmningskostnaderna. Prognosen för helåret är att uppvärmningskostnaderna kommer att 
överstiga budget med 0,8 mnkr. 

Prognosen före skatt beräknas uppgå till 8,7 mnkr mot budgeterade 5,5 mnkr främst på grund av 
lägre underhålls- och reparationskostnader. 
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Bolaget har amorterat 15,0 mnkr under september. Inga ytterligare amorteringar är planerade under 
året. Strömstadslokaler har för avsikt att genomföra finansiella åtgärder för att minska 
räntekostnader i framtiden. Några av de i investeringsbudget planerade projekten har förskjutits 
tidsmässigt, vilket medför att investeringsbudget 2022 påverkas av dessa projekt. 

Dessutom har en större projektpost avseende kök Pilen 5 flyttats till annan verksamhet. 

AB Strömstadsgaragen 
Strömstadsgaragen redovisar för perioden ett resultat enligt budget. Prognosen för året är ett 

resultat i linje med budget. 

AB StrömstaNet 

Bolaget redovisar ett högre resultat än budgeterat för perioden. Utfallet uppgår till 1,5 mnkr mot 
budgeterat 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen är hänförlig till fler anslutningar än budgeterat samt att 
bolaget ännu inte påbörjat ett projekt avseende driftssäkerhet. 

Prognosen för året förväntas bli bättre än budgeterat. Utfallet beräknas uppgå till 1,9 mnkr jämfört 
mot budgeterade 0,8 mnkr. Avvikelsen är främst hänförligt till ökat antal anslutningar samt lägre 
driftskostnader. 

Aktiebolaget Strömstads Badanstalt 

Resultatet påverkas kraftigt av nedstängningen av verksamheten perioden 1/1 – 19/4. Detta har lett 
till kraftigt minskade intäkter samt stort bortfall av medlemmar. Bolagets huvudsakliga produkt har 
under hela stängningsperioden erbjudits av andra aktörer på marknaden. Beräknat resultat för 
perioden samt prognosen för helåret grundar sig på att sökta stöd hos Tillväxtverket beviljas. Skulle 
så inte ske kommer resultatet påverkas negativt med upp mot 1,0 mnkr för 2021 och bolaget 
kommer att behöva ytterligare tillskott från ägaren för att klara sin ekonomi. Under året har bolaget 
erhållit driftsbidrag från ägaren om 1,6 mnkr utöver det årliga bidraget om 0,5 mnkr. Ansökan inkom 
till Tillväxtverket den 27 maj och är ännu inte behandlad. Bolaget har sökt stöd för korttidsarbete 
samt omställningsstöd. Minskat öppettider samt arbetat med minsta möjliga bemanning utan att 
riskera badsäkerheten. Nu pågår en intensiv rekryteringskampanj för att återbygga kundstocken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

Bilaga 1: Statistik färjetrafiken och gästhamnen  

Färjetrafiken 

Aktiviteter 2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Antal resande 113 449 185 521 1 019 313 

Antal fordon 41 841 50 180 339 194 

Summa intäkter jan-aug (tkr) 2 780 3 538 17 185 

Antalet resande har minskat jämfört med samma period föregående år. Antalet fordon har även 
minskat. Förklaras av rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. 
Färjetrafiken har varit stängd sedan 14 mars i 2020 och öppnade igen under sommaren 2021.   

 

Gästhamnen 

Gästhamnen 2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Antal gästnätter 6 149* 3 297* 10 538* 

Antal dagbesökande 1 240 385 3 649 

*Inkl. Rossö 510 nätter 2021, 401 nätter 2020 och 583 nätter 2019. 

 

Antalet gästnätter och dagsbesökare har ökat jämfört med samma period föregående år. Gränsen 
mellan Norge och Sverige öppnade under sommaren 2021. Besökare i gästhamnen är 
uppskattningsvis till 95 procent norska besökare, vilka inte har haft möjlighet att åka till Sverige i 
sommar i samma omfattning som tidigare år innan pandemin.  
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Bilaga 2: Uppföljning av styrtal 

Attraktivt att bo, besöka och verka i  

 

Styrtal kommun År 
2019 

År 2020 År 2021 Mål 2021 Bedömning Trend 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.  

Antal färdigställda nya 
boendeenheter (slutbesked) 

85 91  63   

Antal nya byggrätter för 
boendeenheter i av KF 
antagna detaljplaner över de 
fem senaste åren 

0 0  100   

Antal boendeenheter i 
pågående kommunala 
bostadsprojekt i 
genomförandefasen 

  27 25   

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor. 

Antal nyetablerade företag 98 89  75   

Andel nyetablerade företag 
inom andra branscher än 
handel 

79% 84%  85%   

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

77% 73% 80% 76%   

Sammanfattande omdöme 
företagsklimatet i kommunen 
- Svenskt näringsliv enkät 

3.53 3.13 3.20 3.53   

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud. 

Andel av utbetalda 
arrangörsstöd som har barn 
och unga som målgrupp. 

19.0% 26.0%  30.0%   

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

0 1  3   

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

 67.0%  73.0%   

Fördelning av lokalt 
aktivitetsstöd mellan pojkar 
och flickor 

 36.8%  45.0%   

Andel besökare fritidsgård i 
förhållande till barn mellan 
12-18 

 21.0%  23.0%   
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En erkänt bra utbildningsverksamhet  

Styrtal kommun År 2019 År 2020 År 2021 Mål 2021 Bedömning Trend 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat. 

Andel elever i årskurs 6 
som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen 

80.0% 68.0% 71.0% 80.0%   

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

68.9% 72.4% 83.0% 75.0%   

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

75.5% 85.3% 90.0% 90.0%   

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

56.06% 60.63% 56.00% 65.00%   

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

81.6% 82.6%  85.0%   

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

4.8 5.0  5.2   

Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning. 

Elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, 
andel (%) 

9.00% 10.00%  20.00%   

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

7.56% 11.30%  10.00%   

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal. 

(U11401) Plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum, andel 
barn (%) 

75.0% 66.0%  80.0%   

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

4.0 4.0  4.8   

Jag känner mig trygg på 
min skola 

91.0% 89.0% 89.0% 93.0%   

Jag får studiero i min 
klass 

69.0% 69.0% 70.0% 75.0%   
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Jag har inte känt mig 
utanför, retad eller illa 
behandlad under 
läsåret. 

74.0% 72.0% 72.0% 80.0%   

Medarbetarengagemang 
HME barn- och 
utbildningsförvaltningen 

78 81  80   

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. 

(N15814) Lärare 
(heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett 
ämne i grundskola åk 1-
9, kommunala skolor, 
andel (%) 

55.5% 54.5%  80.0%   

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

79.58% 86.00% 95.00% 90.00%   

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

31% 34%  38%   
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 

Styrtal kommun År 2019 År 2020 År 2021 Mål 2021 Bedömning Trend 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående. 

Bemötande, förtoende 
och trygghet inom 
hemtjänsten 

98.00% 96.00%  90.00%   

Bemötande, förtroende 
och trygghet inom 
särskilt boende 

91.00% 93.00%  90.00%   

Brukarundersökning LSS - 
Daglig verksamhet 
(resultat genomsnitt 
samtliga frågor) 

85.0% 80.0%  80.0%   

Brukarbedömning 
Individ- och 
familjeomsorg totalt- 
helhetssyn 

86.00% 83.00%  85.00%   

Medarbetarenkät HME 
(hållbart 
medarbetarengagemang) 

80 79  80   

Svarsfrekvens 
medarbetarenkät 

65.00% 63.00%  75.00%   

Väntetid till särskilt 
boende - antal dagar från 
beslut 

106 68 58 45   

Brukartid i hemtjänst  57.00% 52.35% 55.00%   

Beläggning särskilt 
boende 

 98.00% 98.97% 95.00%   

Brukarundersökning LSS -  
Servicebostad  (resultat 
genomsnitt samtliga 
frågor) 

84.0% 82.0%  80.0%   

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro. 

Sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen 

9.25% 10.20% 10.40% 8.00%   

Andel arbetade timmar 
av timanställda 

12.00% 8.00% 5.00% 7.00%   

Andel heltidsanställda 
inom vård och omsorg 

73.00% 80.00% 84.00% 80.00%   

Nyttjandegrad 
friskvårdsbidrag 

28.00% 36.00%  60.00%   

Ett ökat utbud av digitala tjänster. 

Andel utvecklingsprojekt 
som har en tydlig 
koppling till digitalisering 

  90.00% 80.00%   

Andel personal som har 
tillgång till wifi på sin 
huvudsakliga arbetsplats 

  95.00% 100.00%   

Antal insatser som kan 
erbjudas digitalt eller 

  1 4   
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genom digitala 
hjälpmedel 

Andel personal som 
upplever tillräcklig 
kunskap i digitala 
arbetssätt 

   50.00%   

Antal ansökningar som 
inkommer via e-tjänst 

  66 50   
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En hållbar kommun  

Styrtal kommun År 2019 År 2020 År 2021 Mål 2021 Bedömning Trend 

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet. 

Antal personer som går 
från 
arbetsmarknadsenheten ut 
i sysselsättning 

 15  10   

Andel personer som gått 
från etableringen till arbete 
eller studier 

 26  12   

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

28.9% 29.6%  29.1%   

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

75.5% 85.3% 90.0% 90.0%   

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

Resultat motsvarande 
minst 4 procent av skatter, 
generella statsbidrag och 
kommunal utjämning, mätt 
som ett genomsnitt över 
fyra år. 

5.1% 5.2% 5.3% 4.0%   

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

0.9% 1.1%  0.8%   

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

1.9% 1.2%  0.5%   

Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser får 
inte understiga 25 procent. 

29.3% 28.9%  25.0%   

AB Strömstadslokaler och 
AB Strömstadsbyggens 
soliditet ska öka med 0,5 
procent per år. 

1.6% 4.8%  0.5%   

Andel annonserade 
upphandlingar där krav 
utifrån 
upphandlingsmyndighetens 
kritieriebibliotek har 
använts 

      

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

Andel klimatlöften som har 
uppfyllts 

   100.0%   
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(U07514) Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

23% 24% 26% 30%   

Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor med bil 
(ton/årsarbetare) 

0.14 0.13  0.13   

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

   15.0%   

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

31.00% 39.00%  45.00%   

 

 


