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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
En budget för en fortsatt satsning på
våra kärnverksamheter

Skola och omsorg står i fokus för budget 2022. Även
om verksamheternas behov inte kunnat tillgodoses
fullt ut tillförs medel för volymökningar för att ge
dessa kärnverksamheter förutsättningar att fortsatt
driva en verksamhet av god kvalitet.
Coronapandemin sätter sin prägel även på budget 2022.
Utgångspunkten är en normalisering i samhället och att de
negativa effekterna av pandemin klingar av. Tidsåtgången för
återhämtning är dock oklar och trycket på det kommande
årets budget är delvis coronarelaterat – osäkerheter finns
kring intäkterna från färjetrafiken liksom kring kostnaderna
för försörjningsstöd kopplat till problematiken på den lokala
arbetsmarknaden.
De budgetdirektiv som förvaltningar och nämnder har haft att
utgå ifrån har varit oförändrade ekonomiska ramar för drift
jämfört med budget 2021. Kompensation ges för löneökningar, hyresökningar och förändrade kapitalkostnader vilket
enskilt innebär en ökad total budgetram om 14 miljoner
kronor. Budgeten för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden tillförs efter framställan 7,8 respektive 4,5
miljoner kronor för att hantera volymökningar på grund av
ökade behov samt ökade kostnader för nya lokaler. Tekniska
nämnden tillförs 0,6 miljoner kronor till följd av ökade materialkostnader och kommunstyrelsen 0,6 miljoner kronor till
fritidsgårdsverksamhet i Skee. Dessutom reserveras 3 miljoner
på finansförvaltningen för oförutsedda behov under 2022.
Tillskotten till omsorg och skola medges då det är av stor
vikt att kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ges
förutsättningar att bedriva sin verksamhet med god kvalitet.
Kostnaderna för dessa verksamhetsområden står sig i nuläget
generellt väl i jämförelse med riksgenomsnittet, i flera fall
är de också lägre än motsvarande kostnader i jämförbara
kommuner. Trots tillskott kommer effektiviseringar att krävas
eftersom de ursprungliga behoven är större än de resurser
som nu tillförs.
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Budget 2022 präglas av framtidstro och tilltro till ett växande
Strömstad. Resultatet beräknas till cirka 31,5 miljoner kronor,
det innebär att ett resultat på cirka 3,5 procent uppnås. Det
skapar i sin tur utrymme för minskat lånebehov och för egenfinansiering av framtida investeringar. Totalt ökar kommunens
kostnader i budget med cirka 31 miljoner kronor för 2022,
det är sammantaget en betydligt mer gynnsam ekonomisk
situation jämfört med många andra kommuner i Strömstads
storlek.

Bland satsningarna i budget märks bland annat investeringar i
tidigare sjukhusfastigheten Pilen 5, det gäller främst ombyggnaden av köket i fastigheten samt uppstart av byggnationen
av ett särskilt boende. Planen är att cirka 30 särskilda boendeplatser med utsikt mot västerhavet ska erbjudas i fastigheten.
Budgeten skapar förvisso utrymme för verksamhetsökningar
inom skola och omsorg, det är också en budget för fortsatt
utvecklingsarbete de kommande åren. Det ökande trycket på
den kommunala ekonomin landet över märks även i Strömstad, intäkterna förväntas inte öka i takt med kostnaderna.
Demografin utmanar här liksom i andra kommuner – färre i
arbetsför ålder ska försörja ett ökat antal äldre och yngre. Att
ständigt se över verksamheten i syfte att hitta effektiviseringar
kommer vi att få vänja oss vid då de ekonomiska ramarna är
begränsade i förhållande till behoven.

Myren och i kvarteret Magistern utmed Karlsgatan satsar
Strömstadsbyggen på 27 hyreslägenheter. Därutöver är förhoppningen att kunna hitta lösning som innebär att det under
2022 byggs lägenheter på Filjestad på Koster.
Vi ska arbeta vidare med förbättrings- och utvecklingsarbetet
till nytta för invånare och företag i vår ”Utvecklingsarena”, vi
ska också slutföra arbetet med Kommuncenter – en väg in
för invånare och företag. Den stora utmaningen att rekrytera
bortåt 400 nya medarbetare som kompensation för de närmaste årens pensionsavgångar - i hård konkurrens med andra
arbetsgivare - möter vi genom att utvecklas som en attraktiv
arbetsgivare!
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till all personal som alla bidrar till att ge våra invånare och besökare en god service. Jag
vill även tacka alla förtroendevalda för bra arbete under 2021.

Det är min förhoppning att 2022 blir ett år av normalisering,
men med bibehållen utvecklingsanda! Framtidsutsikterna får
ses som goda för vår kommun. Trots tuffa konsekvenser av
pandemin har vår befolkning fortsatt att öka under både 2020
och 2021. Lärdomar dras, nya företag startas och många av
de verksamheter som gått på sparlåga är på väg tillbaks till en
mer normal omsättning. En lång rad Strömstadsbor har valt
utbildningsspåret ut ur pandemin som leder till ökad kompetens, vilket lovar gott för framtiden!
Bostäder byggs i högre takt än på många år, både i privat och
kommunal regi. Under 2022 förverkligas bland annat efterlängtade lägenheter på platsen för den Hedelinska fastigheten
i centrala Strömstad, 150 lägenheter kan se dagens ljus på
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Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för
år 2022 och plan 2023-2025
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022
och plan med prognoser för åren 2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr vilket utgör 3,5 procent
av skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att

a. förslag till finansiella mål och riktlinjer,

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i
sin prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från
september år 2021 använts.

b. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för åren
2023-2025,
c. nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen
till nämnderna fördelas enligt:

d. nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,

Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden
277,7 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 48,0 mnkr
samt finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,0 mnkr.

e. etappmål 2021-2022,
f. internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 0,6 procent
för taxekollektivet,
g. politiska arvoden enligt arvodesreglementet,

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 341,6 mnkr, varav 197,8 mnkr inom
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten
fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska nämnden,
skattefinansierad verksamhet 63,9 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr samt
avfallsverksamheten 3,4 mnkr.
Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.
Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av kommunfullmäktige att även gälla för 2022.

h. taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i. skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
j. exploateringsbudgeten 2022 enligt sammandrag exploateringsbudget
Att
Att
Att
Att
Att
Att
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anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 enligt underlag:

Att
Att

bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst 50 mnkr
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.
bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst 50 mnkr
för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 till att bolagets
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala
kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2022 till att bolagets
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala
kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, AB
Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för
investeringsprojekt, inom nämnd.
investera i Slipen (2,8 mnkr enligt tidigare beräkning) – driftskostnad 0,3 mnkr
planering av ny gymnastiksal i Skee påbörjas under året.

Vision 2030, kommunfullmäktiges beslutade
etappmål 2021-2022 samt styrtal
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.

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!
Kommunövergripande långsiktiga mål

• 2030 har Strömstad 15 000 invånare

• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Ett attraktivare Strömstad

Attraktivt att
bo, besöka
och verka i

6

En erkänt bra
utbildningsverksamhet

Stöd, omsorg
och
hemsjukvård
av hög kvalitet

En hållbar
kommun

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.

Förväntat resultat:
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

75

75

Andel nyetablerade företag inom andra branscher än
handel

85%

85%

Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande
omdöme företagsklimatet i kommunen

3,33

3,53

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning)

76

77

Antal nyetablerade företag.
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Styrtal
Andel av utbetalda arrangörsstöd som har barn och unga
som målgrupp.
Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i kommunen
på höst-, sport-, och påsklov
Andel medlemskap i föreningar i förhållande till barn
mellan 0-20 år
Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar och flickor

Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn mellan
12-18

Attraktiva och tillgängliga boenden för invånarna i Strömstad.
Styrtal

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Måltal
2021

Måltal
2022

Antal färdigställda nya boendeenheter (slutbesked)

85

150

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

100

100

Antal boendeenheter i pågående kommunala bostadsprojekt i genomförandefasen

25

25

Måltal
2021

Måltal
2022

30 %

30 %

3
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73 %

79 %

f:45 %
p:55 %

f: 50 %
p: 50 %

23 %

24 %

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.

Förväntat resultat:
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga
ämnen

80 %

85 %

Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i samtliga
ämnen

75 %

Behörighet till gymnasiet till ett nationellt program i
gymnasieskolan

Måltal
2021

Måltal
2022

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn

80 %

90 %

80 %

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

4,8

5,0

90 %

90 %

Jag känner mig trygg på min skola

93 %

95 %

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (nationella
program)

65 %

70 %

Jag får studiero i min klass

75 %

80 %
85 %

85 %

85 %

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

80 %

Barn 1-5 år inskrivna i förskolan

5,2

5,2

Medarbetarengagemang HME barn- och utbildningsförvaltningen

80

80

Måltal
2021

Måltal
2022

Personaltäthet, antal inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
Styrtal

8

Styrtal

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Elever på SFI som klarat två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel

20 %

30 %

Andel legitimerade förskolelärare

38 %

43 %

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

10 %

10 %

Lärare(heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 1-9

80 %

82 %

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet
i minst ett ämne i gymnasieskola

90 %

90 %

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.

Förväntat resultat:
Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten

>90 %

>90 %

Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen

<8 %

<8%

Bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende

>90 %

>90 %

Andel arbetade timmar av timanställda

<7%

<7%

Brukarundersökning LSS - Daglig verksamhet
(resultat genomsnitt samtliga frågor)

>80 %

>80 %

Andel heltidsanställda inom vård och omsorg

80 %

80 %

Brukarundersökning LSS - Servicebostad (resultat genomsnitt samtliga frågor)

>80 %

>85 %

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag

60 %

60 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg totalthelhetssyn

85 %

85 %

80

80

Svarsfrekvens

75 %

75 %

Måltal
2021

Måltal
2022

Personal med kompetens för området

90 %

90 %

Andel utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling till
digitalisering

80 %

45

45

Ökande
trend
100 %

55 %

55 %

Andel personal som har tillgång till wifi på sin
huvudsakliga arbetsplats

100 %

Brukartid i hemtjänst
Beläggning särskilt boende

95 %

95 %

Antal insatser som kan erbjudas digitalt eller genom
digitala hjälpmedel

4 st.

Ökande
trend

Andel personal som upplever tillräcklig kunskap i digitala
arbetssätt

50 %

Ökande
trend

Antal ansökningar som inkommer via e-tjänst

50 st.

Ökande
trend

Medarbetarenkät HME (hållbart medarbetarengagemang) - Totalindex

Väntetid till särskilt boende - antal dagar från beslut
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Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.

Ett ökat utbud av digitala tjänster.
Styrtal

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.

Förväntat resultat:
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och
medborgardialog.
Styrtal

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

Måltal
2021

Måltal
2022

Antal personer som går från arbetsmarknadsenheten ut i
sysselsättning

10

10

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

50

50

29,1

29,4

86

87

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning
(Andel %)
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
kommunala skolor (Andel %)

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

Måltal
2021

Andel klimatlöften som har uppfyllts

100 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

30

35

Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel (%)
(Laddhybrid, Etanol, El, Gas)

45

55

0,12

0,12

15

75

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)
Andel (%) hushåll som getts möjlighet att lämna matavfall
till kommunal insamling.
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Måltal
2022

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

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

4,0 %

4,0 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska
uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.

0,5 %

0,5 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska
uppgå till 0,75 procent av bolagens totala kapital.

0,75 %

0,75 %

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte
understiga 25 procent.

>25,0 % >25,0 %

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

0,5 %

0,5 %

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

0,5 %

0,5 %

Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kritieriebibliotek har använts.

Första
mätning

Ökande
trend

Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning
Strömstads kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över
tiden.
2. Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond
för strategiska åtgärder.
3. Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska
beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske
enligt avskrivningstakten.
4. Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent
täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av
investeringar kan ske genom lån.
5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.

Resultatmål
• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst
4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2022-2025 är
målet minst 4 procent.
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter
avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.
• Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.
• Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att
bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens totala
kapital.

Balansmål
• Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga
25 procent.
• AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
• AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
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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.
Även om det är tidigt att dra slutsatser ser det ändå ut som
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 enbart 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 medför stora konsekvenser.
Den underliggande tillväxten verkar fortsätta. Oljeinvesteringarna ligger på en hög nivå och den ökningen av oljepriset vi
ser nu i höst kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under den kommande perioden.
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Effekterna av regeringsskiftet i Norge 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. Vi vet att gränsrestriktionerna togs bort 6:e oktober, men erfarenheten har lärt oss
att restriktioner snabbt kan återkomma om regeringarna inte
känner att situationen är under kontroll.
Norges Bank signalerade höjda räntor i höst vid sista penningpolitiska möte och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare höjningar. Det kan påverka den norska kronkursen och under normala omständigheter ändra förhållandet i
positiv riktning för gränshandeln och turistnäringen.

Utvecklingen i Strömstad
Den norska kronan förväntas ändå fortsatt vara relativt
stabil. Med en öppning av gränstrafiken 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 hyrbostäder är fortsatt en utmaning.
Flera bostadsprojekt pågår som kommer ge möjlighet till ökad
befolkningstillväxt, projekt som kommer färdigställas inom de
närmaste två till tre åren.

Starka kommunresultat i Sverige att
vänta – trots ökade kostnader

Beräknade inkomster i kommunsektorn i mdr och utveckling i procent

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020,
det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin
utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP
helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå
som är högre än så.
Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört
en markant dämpning på arbetsmarknaden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara relativt sett
svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att timoch BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den
svenska ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”, enligt SKR.
Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till
grund för föregående skatteunderlagsprognos är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget
för 2021) som har påverkat SKR:s prognoser. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt.

Samtidigt har vi rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling som visar att
2022 har en balanserad utveckling, men att åren därefter
kommer ge större press på verksamhetseffektiviseringar.
Förändring i procent per år

Källa: BP 2022

2021

2022

2023

2024

2025

Snitt 10 år

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

Årlig ökning

4,6

4,1

3,4

3,3

3,8

Differens

0,6

0,1

-0,7

-0,7

-0,3

Källa: Skatteverket och SKR.

Beräknade utgifter i kommunsektorn i
mdr och utveckling i procent

Omställning ger ökad vårdkvalitet och
minskade kostnader
Välfärden behöver ställas om för att möta ökade välfärdsbehov utan att kostnaderna stiger i samma takt.

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.

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 såklart utmaningar.
Källa: BP 2022

13

Som man ser av tabeller till vänster kommer de stora överskott i kommunsektorn orsakat av statens offensiva satsning
för att återhämta ekonomin efter corona.

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 hemsjukvården, 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.

Budgetpropositionen
Nu har budgetpropositionen presenterats och den är mer
svårtydd än på länge. Inom många områden är det svårt att
se vilka satsningar som görs, även när en van budgetgranskare läser noggrant. Hur många riktade bidrag som ligger
i budgetförslaget är det svårt att svara på, men ett stort
antal nya statsbidrag finns där. Inom utbildningsområdet har
statsbidrag slagits ihop inom förskolan och inom äldreomsorgen föreslås att 3,9 miljarder i riktade bidrag för att minska
andelen timanställda, öka antalet sjuksköterskor, investera i
äldreboenden med mera, från och med 2024 ska gå in i de
generella statsbidragen.
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En oroande sak är att statliga reformer med ny lagstiftning
föreslås genomföras utan finansieringsprincipsförhandlingar.
Finansieringsprincipen innebär att om staten förändrar lagstiftningen och utökar uppgifterna i kommunen, så ska staten
också finansiera dessa från grunden. Exempel på områden
där man nu inte föreslår full finansiering i form av ökade
generella statsbidrag är förslaget om skyddat boende för
våldsutsatta personer och fast omsorgskontakt med namngiven undersköterska inom äldreomsorgen.
Statens reformer och budgetsatsningar betyder mycket för
kommunen, som alltid. Budgeten ska ge den lokala och regionala nivån förutsättningar att bedriva och utveckla välfärd för
sina invånare.
Flera kommunala satsningar på olika områden planeras och
några träffar inte Strömstads kommun alls, för att vi ej har
tillräckligt med ekonomiska utmaningar.
Intressant för kommunen är att statsbidraget för regionalt
yrkesvux tillförs nya medel 2022. Det finns också små tillskott
till att främja kommunernas samverkan med Arbetsförmedlingen för unga och nyanlända. Stöd till klimatanpassningar är
inplanerat i budgetpropositionen som ett 3-årigt långt stöd.
För 2022 och 2023, planerar man också stöd till kommunerna
till införande av skyddat boende som en ny placeringsform.

Strömstads utveckling

Befolkning, sysselsättning och näringsliv
Befolkningstillväxten återhämtar sig igen
Strömstad har under ett par år upplevt en stagnation i den
befolkningstillväxt som vi hade fram till 2018. Lägger vi årets
siffror till grund, med en ökning på 90 personer, tyder mycket
på att tillväxten igen börjar ta fart. Lägger vi till alla projekterade bostadsprojekt finns det förutsättningar för att vi kan
nå målet vi har för 2030 med 15 000 invånare, men det är
inte självskrivet att vi når det. Att få tillgång till bostäder till
förnuftiga priser har ansetts vara det största hindret till en
ökad befolkningstillväxt.
Invånarantalet uppgick till 13 334 individer per sista juli 2021.
SCB:s senaste befolkningsframskrivning visar dessvärre att vi
når bara 13 745 år 2030 om vi inte ökar vår attraktivitet.

Sysselsättningen har nått sin
bottenpunkt?

Kraftsamling i pandemin för att
utveckla näringslivet

I augusti 2021, visar statistik från Arbetsförmedlingens (AF)
statistik 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 procent i jämförelsen med samma månad 2020, vilket
kan jämföras med -1.5 procent för Västra Götaland och -1.4
procent för riket i stort.

Strömstad står för en lång tradition av entreprenörskap med
fokus på handel och besöksnäring. Generellt sett finns en sårbarhet till ett ensidigt beroende för en kommun som Strömstad där kommunen är största arbetsgivaren. Fördelen är att
det privata näringslivet och den offentliga verksamheten har
flera beröringspunkter och däri ligger i att gemensamt forma
framtiden. Pandemin har inneburit stora utmaningar för
näringslivet i kommunen och en förstärkning av kommunens
näringslivsfunktion gjordes under år 2020.

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

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.
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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%

Pandemins samhällsekonomiska effekter på näringslivet och
reserestriktionerna lättar successivt och Strömstad är 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 närma oss det arbetsmarknadsläge vi hade innan den 11 mars 2020.

Det samlade näringslivet står inför en större transformering
som en samhällsekonomisk effekt av pandemin. Den långvariga pandemin som pågått över 1,5 år, har ställt det samlade
näringslivet inför prövningar. De nationella stöden till företag
som påverkats av pandemin har nyttjats till relativt stor del i
Strömstad. Det anses haft en signifikant inverkan på att bromsa upp de kaotiska förloppen såsom varsel, avveckling och
nedläggning. I Strömstad har vi noterat ett mycket lågt antal
i konkurs i jämförelse med nystartade företag. Strömstads
kommun arbetar för en breddning av näringslivet och ett större omställningsarbete har startats genom ”Utvecklingsarena
Strömstad”. Utvecklingsarena Strömstad arbetar med att
samordna och slussa näringslivet i vägar vidare. Näringslivsklimatet, rekrytering och kompetensförsörjning i samråd med
aktörer står i fokus för arbetet. Dessutom kommer styrkeområden att kartläggas för att bidra till en långsiktig utveckling av
ett framtida attraktivare Strömstad för en robust strukturomvandling och omställning.

Finansiella rapporter
Resultatbudget
Mnkr

Utfall 2020
Koncern

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2020

Kommun

Koncern

Budget 2021

Kommun

Koncern

Budget 2022

Plan 2023

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Plan 2024

Kommun

Koncern

Plan 2025

Kommun

Koncern

Kommun

400,5

304,7

417,2

309,3

419,2

314,2

423,0

315,6

439,2

325,9

454,6

337,5

471,1

350,3

-1 055,3

-1 050,9

-1 040,7

-1 022,0

-1 103,6

-1 086,5

-1 136,5

-1 115,8

-1 161,7

-1 138,1

-1 196,0

-1 170,0

-1 231,1

-1 202,7

-92,3

-45,3

-97,0

-48,4

-98,7

-51,9

-105,6

-57,3

-114,9

-63,3

-121,7

-69,3

-128,4

-75,3

-747,1

-791,4

-720,5

-761,1

-783,1

-824,2

-819,1

-857,5

-837,4

-875,5

-863,0

-901,7

-888,5

-927,8

Skatteintäkter inkl slutavräkning
skatteintäkter

554,9

554,9

569,8

569,8

564,4

564,4

574,3

574,3

593,9

593,9

612,1

612,1

632,9

632,9

Generella statsbidrag och utjämning

279,2

279,2

223,4

223,4

276,5

276,5

317,1

317,1

315,9

315,9

322,3

322,3

326,7

326,7

Verksamhetens resultat

87,0

42,6

72,7

32,1

57,8

16,7

72,3

33,9

72,4

34,3

71,4

32,7

71,1

31,8

31,0

30,9

3,0

3,0

3,5

3,5

3,3

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Finansiella kostnader

-47,7

-20,8

-34,5

-5,6

-31,1

-5,2

-24,2

-5,7

-26,1

-5,9

-26,2

-6,0

-26,4

-6,2

Resultat efter finansiella poster

70,3

52,7

41,2

29,5

30,2

15,0

51,4

31,5

49,8

31,9

48,6

30,1

48,2

29,1

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-0,7

0,0

-0,9

0,0

0,6

0,0

Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets Resultat
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-4,7

0,0

-3,3

0,0

-4,7

0,0

-5,0

0,0

-4,8

0,0

-4,8

0,0

-5,3

0,0

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

Kassaflödesanalys
Mnkr

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat

5,7

0,0

0,2

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,3

45,3

97,0

48,4

98,7

51,9

105,5

57,3

114,8

63,3

121,7

69,3

128,4

75,3

Justering för realisationsvinst/-förlust

0,0

-2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för förändring pensionsavsättning

8,7

8,7

30,5

30,5

3,1

3,1

15,3

15,3

6,8

6,8

9,0

9,0

11,4

11,4
0,0

Skattekostnad
Justering för avskrivningar och nedskrivningar

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

-5,1

0,0

97,8

0,0

266,7

-20,5

15,5

0,0

84,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Medel fr verksamh före förändr rörelsekap

170,3

108,3

262,4

108,4

392,6

49,5

181,7

104,1

250,5

102,0

173,6

108,4

183,3

115,8

Ökn(-)/minskn(+) förråd

-0,6

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet

28,7

28,7

-5,0

-5,0

0,0

0,0

-33,0

-33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

-5,1

-2,1

9,8

10,0

-2,0

-2,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

44,4

55,7

-128,8

-9,0

-181,1

0,0

-39,0

0,0

-71,6

0,0

-49,6

0,0

-59,2

0,0

237,8

190,1

138,4

104,4

209,5

47,5

110,2

71,1

178,9

102,0

124,0

108,4

124,1

115,8

Justering för förändring övrig avsättning

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGAR

-180,0

-157,8

-137,2

-115,0

-341,5

-117,5

-470,5

-198,5

-190,4

-180,4

-122,3

-122,3

-201,3

-201,3

Avyttrade materiella tillgångar

2,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inköp av materiella tillgångar

-27,9

-27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-205,6

-185,4

-137,2

-115,0

-341,5

-117,5

-445,5

-173,5

-190,4

-180,4

-122,3

-122,3

-201,3

-201,3

Långfristig upplåning

110,0

110,0

50,0

50,0

140,0

80,0

205,0

45,0

5,0

5,0

0,0

0,0

50,0

50,0

Amortering

-50,0

0,0

-30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-45,0

0,0

-45,0

0,0

-45,0

0,0

21,0

0,0

20,5

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avyttrade finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERING

Aktieägartillskott
Förändring övriga långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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0,9

0,9

45,0

45,0

20

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

81,9

110,9

85,5

95,0

161,4

100,0

225,0

65,0

-20,0

25,0

-25,0

20,0

25,0

70,0

114,3

115,5

86,7

84,4

29,4

30,0

-110,3

-37,4

-31,5

-53,4

-23,3

6,1

-52,2

-15,5

21,4

3,1

21,4

3,1

108,1

87,5

202,7

117,5

82,4

80,1

60,9

26,7

77,6

32,8

135,7

118,6

108,1

87,5

137,5

117,5

92,4

80,1

50,9

26,7

37,6

32,8

25,4

17,3

Balansbudget
Mnkr

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

2 519,4

1 105,3

2 375,6

975,0

2 646

1 078,0

2 606,2

1 212,5

2 716,8

1 323,1

2 765,7

1 372,0

2 887,6

1 493,9

Maskiner och inventarier

54,6

52,9

56,9

55,0

71,2

69,5

77,5

76,2

84,0

82,7

88,0

86,8

92,0

90,9

Pågående arbeten

21,4

5,7

104,4

75,0

62,5

23,1

303,8

23,1

262,3

23,1

210,0

23,1

157,0

23,1

2 595,4

1 163,8

2 536,9

1 105,0

2 779,7

1 170,6

2 987,5

1 311,8

3 063,1

1 428,9

3 063,7

1 481,9

3 136,6

1 607,9

9,1

76,1

7,2

53,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader o tekniska anläggn

Summa materiella anläggningstillgångar:
Finansiella anläggningstillgångar:
Aktier, andelar, bostadsrätter
Övriga finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Summa finansiella anläggningstillgångar:

9,1

76,1

9,1

55,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

2 604,5

1 239,9

2 546,0

1 160,0

2 788,8

1 246,6

2 996,6

1 387,8

3 072,2

1 504,9

3 072,8

1 557,9

3 145,7

1 683,9

2,6

2,1

2,7

2,0

2,7

2,0

2,5

2,0

2,6

2,0

2,6

2,0

2,6

2,0

Exploateringsverksamhet

40,1

40,1

75,0

75,0

7,0

7,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Kortfristiga fordringar

94,6

81,5

68,0

53,0

70,0

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

141,3

141,3

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

Placerade pensionsmedel (aktier o räntor)

25,8

25,8

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

118,6

108,1

87,5

137,5

117,5

92,4

80,1

50,9

26,7

37,6

32,8

25,4

17,3

440,2

409,5

413,8

377,5

377,2

341,5

337,7

312,1

296,3

258,7

283,0

264,8

270,8

249,3

3 044,7

1 649,4

2 959,8

1 537,5

3 166,0

1 588,1

3 334,3

1 699,9

3 368,5

1 763,6

3 355,8

1 822,7

3 416,5

1 933,2

846,9

708,7

828,0

674,5

765,0

622,0

817,8

653,5

862,1

685,4

905,0

715,5

948,5

744,6

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

Avsättningar för pensioner och liknande förpl

93,0

93,0

93,0

93,0

96,1

96,1

111,4

111,4

118,2

118,2

127,2

127,2

138,6

138,6

Uppskjuten skatt

23,3

0,0

21,7

0,0

21,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,4

97,1

114,7

93,0

117,8

96,1

138,1

111,4

144,9

118,2

153,9

127,2

165,3

138,6

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
därav årets resultat

Avsättningar

Övriga avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

1 766,7

457,0

1 779,7

440,0

1 939,7

540,0

2 034,7

605,0

2 014,7

630,0

1 989,7

650,0

2 014,7

720,0

Kortfristiga skulder

310,8

386,7

237,4

330,0

343,5

330,0

343,7

330,0

346,8

330,0

307,2

330,0

288,0

330,0

Summa skulder

2 077,5

843,6

2 017,1

770,0

2 283,2

870,0

2 378,4

935,0

2 361,5

960,0

2 296,9

980,0

2 302,7

1 050,0

S:a eget kapital, avsättningar och skulder

3 044,7

1 649,4

2 959,8

1 537,5

3 166,0

1 588,1

3 334,3

1 699,9

3 368,5

1 763,6

3 355,8

1 822,7

3 416,5

1 933,2

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser
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232,7

232,7

231,5

231,5

222,2

222,2

221,9

221,9

214,9

214,9

207,5

207,5

200,1

200,1

Borgensförbindelser

3,4

1 322,7

4,5

1 373,8

4,5

1 373,8

4,5

1 472,7

4,5

1 427,7

4,5

1 382,7

4,5

1 337,7

Sammandrag investeringsbudget
Investeringsbehov perioden 2022-2025
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Kommunstyrelsen

4,0

2,2

1,6

1,6

Socialnämnden

1,9

2,8

2,2

1,7

Barn- och utbildningsnämnden

4,1

3,8

3,8

3,8

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

5,1

1,9

2,7

1,6

63,9

50,5

11,7

7,8

64,8

49,4

26,9

15,4

Totalsumma kommun

143,8

110,6

48,9

31,9

AB Strömstadsbyggen

106,0

127,7

23,0

0,0

AB Strömstadslokaler

76,3

2,2

0,0

0,0

AB StrömstaNet

15,5

3,6

0,0

0,0

AB Strömstads Garagen

0,0

0,0

0,0

0,0

AB Strömstads Badanstalt

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalsumma bolag

197,8

133,5

23,0

0,0

Totalt Strömstads kommunkoncern

341,6

244,1

71,9

31,9

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
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Sammandrag exploateringsbudget
Kommunens exploateringsverksamhet drivs av
mark- och exploateringsavdelningen som anskaffar,
utvecklar och iordningställer kommunal mark
för bland annat bostäder och verksamheter. Tack
vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i
Strömstad under många år har ett flertal områden
för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste
åren.
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär
ofta omfattande och tidskrävande detaljplaner med tillhörande utredningar. Den ekonomiska slutredovisningen för
exploateringsprojekten ligger oftast i slutskedet av exploateringsprojektet eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt
i tiden. Pågående exploateringar som mark- och exploateringsverksamheten arbetar med är:

•
•
•
•
•
•

Hjältsgård
Korsnäs
Rådhusberget
Vattentornsberget – centrum
Rödshöjden
Mällbyhöjd södra

Projekten Hjältsgård och Korsnäs är i genomförandefas och
ingår därför i exploateringsbudgeten. Övriga projekt är fortfarande i planeringsfas och kostnader kopplade till projekten
kommer att belasta resultatet för 2022 och kommande planår
i linje med förändrade redovisningsregler för exploateringsprojekt.
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Exploateringsplan perioden 2022-2025.
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Hjältsgård etapp 1, 9 st tomter

-9,6

2,4

3,0

0,0

Gata

-5,7

0,0

0,0

0,0

Råmark+fastighetsbildning

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

3,0

0,0

-3,6

0,0

0,0

0,0

Korsnäs (Tjärnö), 10 st tomter

-5,7

1,5

1,5

1,5

Gata

-3,0

0,0

0,0

0,0

Råmark+fastighetsbildning

-0,3

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,5

-2,4

0,0

0,0

0,0

-15,3

3,9

4,5

1,5

Försäljning
Anslutningsavgifter VA

Försäljning
Anslutningsavgifter VA

Totalsumma

Hjältsgård: Tekniska förvaltningen fick under 2021 i uppdrag
att med konsulthjälp kontrollera befintliga utredningar om
förutsättningarna för bostadsexploatering utifrån beräknade
framtida höga flöden i Grålösbäcken och Vättlandsån. Tekniska nämnden förväntas under 2021 ta ställning till en byggnation av en första etapp som skulle kunna påbörjas 2022.
I budget 2022 har en första etapp lagts in där infrastruktur
förutsätts byggas ut i östra delen under året, vilket möjliggör
en försäljning av nio tomter från 2023.
Korsnäs: Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs,
omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 2019/2020.
I september i år meddelade Mark- och miljööverdomstolen

att de undanröjer detaljplanen. Tekniska förvaltningen avser
nu undersöka möjligheten att komma fram med en byggnation inom området under år 2022 för senare försäljning av
tomter. Budget 2022 innehåller en kostnad för utbyggnad av
området. Därutöver har en uppskattad intäkt för försäljning av
tomter lagts in under planåren.
Rådhusberget: Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13, KS §
55, att detaljplanearbetet för Rådhusberget skulle återupptas,
där inriktningen ska utgå ifrån alternativ Toppen i enlighet
med programsamrådsredogörelsen daterad 2017-03-13, som
medför cirka 150-200 lägenheter totalt. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-25, KS § 132 att lämna planbesked för en

mindre detaljplan för i första hand AB Strömstadsbyggens
fastighet. Då planarbetet med den större detaljplanen berörande kommunens fastighet pausats i avvaktan på den första
mindre etappen ska bli klar, finns ännu inte något utformningsförslag över området framtaget som kan kostnadsberäknas. Då projektet är angett som prioriterat i bostadsförsörjningsplanen har förvaltningen budgeterat för en preliminär
detaljplanekostnad om kommunstyrelsen skulle besluta att
arbetet med detaljplanen ska återupptas. Några kostnader
i plan för utbyggnad kan i nuläget inte redovisas utifrån det
material som finns att tillgå.
Vattentornsberget: Detaljplanearbetet för Vattentornsberget
pågår där samråd planeras hösten 2021 och antagande av detaljplanen planeras till 2022. Utbyggnad av området beräknas
preliminärt ske tidigast till 2023 och försäljning av tomter kan
ske därefter.
Enligt markanvisningsavtalet med exploatören, ska plankostnaderna initialt fördelas med 50 procent mellan kommunen
och bolaget, vilket förvaltningen tagit hänsyn till vid budgeteringen av plankostnaderna. I budgeten redovisas kommunens
beräknade del av plankostnaderna och en i nuläget uppskattad kostnad för byggnation av gata.
Rödshöjden: Tekniska nämnden beslutade i februari 2021
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra en förstudie för exploateringsprojekt för bostäder på Rödshöjden där
resultatet av förstudien ska redovisas i ett projektdirektiv till
tekniska nämnden hösten 2021. Tekniska nämnden förväntas
då ta ställning till eventuell projektstart och anhålla om planbesked hos kommunstyrelsen. Förvaltningen har budgeterat
för en preliminär detaljplanekostnad. Några kostnader i plan
för utbyggnad kan i nuläget inte redovisas utifrån det material
som finns att tillgå.
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Mällbyhöjden södra: Kommunstyrelsen har under våren 2020 beslutat att ge tekniska förvaltningen i uppdrag
tillsammans med miljö- och byggförvaltningen att utföra en
förstudie för att närmare beskriva vad det skulle innebära
att påbörja en planläggning för området. Då det uppdagas
finnas hasselsnok inom området avvaktar nu förstudien en
större artskyddsutredning för norra Strömstad för att utröna
huruvida bevarandestatusen för sandödla och hasselsnok kan
säkras trots en exploatering inom Mällbyhöjden. Arbetet med
utredningen beräknas pågår under 2021 och förstudien för
Mällbyhöjden förväntas kunna upptas under 2022 igen med
en förhoppning om en slutredovisning i slutet av 2022 för
vidare ställningstagande huruvida ett detaljplanearbete ska
startas upp för området. Några kostnader i plan för utbyggnad
kan i nuläget inte redovisas då projektet ännu inte påbörjats
varför underlagsmaterial i nuläget inte finns.

Sammandrag driftbudget
Mnkr

Kommunfullmäktige

Budget
2021

Omf
lönerev
2021

Verksamhets
Övriga
förändringar justeringar

3,5

Uppräkning*

Förändring
kapitalkostnader

Tillfällig
satsning

Budget
2022
3,5

0,0

77,3

2,4

0,6

0,1

2,1

Socialnämnden

260,8

9,6

7,8

-0,4

-0,1

277,7

Barn- och utbildningsnämnden

365,8

9,7

4,5

-0,3

-0,5

379,2

Teknisk nämnd,
skattefinansierad vsh.

41,3

0,8

0,8

0,0

5,1

48,0

Miljö- och byggnämnd

31,8

1,8

0,0

0,1

33,7

Finansförvaltning

42,7

Verksamhetens
nettokostnad

823,2

Kommunstyrelsen

1,0

32,0

-10,8
24,3

13,5

-10,5

83,4

-0,6

6,6

1,0

857,5

* Uppräkning av arvoden, hyror samt korrigering för sänkt PO 2022

Kommunfullmäktiges budget innehåller kostnader för
arvoden och ersättningar samt övriga kostnader knutna till
kommunfullmäktige, kommunrevision, överförmyndarnämnd
och valnämnd. Arvodena har uppräknats i enlighet med planeringsförutsättningarna.
Kommunstyrelsen får ett riktad ramtillskott på 0,6 mnkr till
fortsatt drift av fritidsgården i Skee. Ramen påverkas även av
uppräkning för arvoden, hyror och en nedjustering på grund
av sänkt PO-påslag. Inför budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att göra en tillfällig satsning på kompetenshöjande
åtgärder i hela kommunen med en miljon årligen, år 2022 är
sista året för den beslutade satsningen.
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Socialnämndens budget inför 2022 innefattar kostnadsökningar motsvarande 10 mnkr. Dessa utgörs av ökade kostnader gällande försörjningsstöd samt placeringar inom individoch familjeomsorgen. Vidare syns volymökningar inom flera
delar av LSS-området. Ökade behov leder till kostnadsökningar inom socialpsykiatrin samt personlig assistans. Detta finansieras primärt genom en ökad ram 7,8 mnkr. Vidare justeras
budgeten ned genom förändring av organisationen på Koster
samt att efterfrågan på särgymnasieplatser minskar och köp
av konsumentvägledartjänst avslutas.
Barn- och utbildningsnämndens budget innebär en ökning
på 4,5 mnkr och avser volymökningar i verksamheterna,
halvårseffekt på nya hyror samt kvalitetshöjande åtgärder så

som att öka andelen legitimerade lärare, anpassning efter ny
timplan i grundskolan samt inköp av digitala verktyg, arbetskläder inom förskola och fritidsverksamheten samt ökade
licenskostnader. Ramen minskar samtidigt med 0,8 mnkr som
avser uppräkning av hyror, arvoden, minskade kapitalkostnader och minskade sociala avgifter som preliminärt sänks 2022.
Tekniska nämnden får att ramtillskott på 0,8 mnkr på grund
av ökade materialkostnader och driftkostnader för slipen samt
uppräkning för arvoden, hyror och en nedjustering på grund
av sänkt
PO-påslag. Kapitalkostnaderna har ökat i jämförelse med år
2021 på grund av köpet av fastigheten Pilen samt driftssättning av ångbåtskajen och avloppledningar Österröd.
Miljö- och byggnämndens driftbudget avser en oförändrad
ram inför 2022 med uppräkning för arvoden och hyror samt
minskning av PO-kostnader, totalt en ramminskning på 32 tkr.
Ökade kapitalkostnader ger en ramökning på 102 tkr.
Finansförvaltningens budgetram inkluderade föregående
år lönerevision för både 2020 och 2021. I årets budget finns
endast avsatt medel för 2022 års lönerevision då 2021 års
revision redan har fördelats ut.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Kent Hansson
Förvaltningschef: Mats Brocker
Kommunstyrelsen har ett övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar. I kommunledningsförvaltningen ingår verksamhetsområden som omfattar
näringslivsutveckling, översiktlig planering, övergripande digitalisering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik samt stöd och service inom
kommunikation, administration, offentlig rätt, ekonomi, it och hr.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
En väg in till Strömstads kommun
Arbetet med en gemensam servicefunktion (Kommuncenter)
där alla förvaltningar deltar skapar förutsättningar för ”en väg
in” till information och service om kommunens verksamheter.
Satsningen är en del i arbetet för att underlätta för invånare,
företag och besökare att få snabb och god hjälp med ärenden
och frågor till kommunen. Utvecklingsarbetet skapar också
förutsättningar för effektivisering och kvalitetsarbete i förvaltningarnas administration samt bidrar till att säkerställa att
digitala processer för bättre service utgår från ett invånarperspektiv. Kommuncenter innebär förändrade arbetssätt
och behov av tydliga rutiner för informationsförsörjningen
mellan verksamhet och ”kundmottagning”. Omorganisationen förväntas nå sin slutliga form under 2022 och utvecklas
successivt mot nya uppdrag från verksamheterna år 2023 och
framåt.

”servicewebb” att webbplatsen i större utsträckning än idag
formas utifrån vad invånare och företag efterfrågar för typ av
information och service. En förstudie för att inrikta arbetet
och undersöka möjlig finansiering av ett sådant utvecklingsarbete planeras under 2022. En väl fungerande och välbesökt
webbplats avlastar verksamheter och underlättar för både
invånares och företags tillgång till kommunal service.

Det goda värdskapet – förhållningssätt för
medarbetare
Förhållningssättet värdskap sammanfattar kommunens värdegrund och verksamhetsidé. Med utbildning och vägledning i
det goda värdskapet kan kvaliteten i hur verksamheter utför
sina uppdrag öka. Invånarens upplevelse av kommunens
service sätts i fokus med ökat förtroendet för kommunen som
servicegivare och arbetsgivare som förväntat resultat. Utbildning av chefer och vissa personalgrupper planeras 2022. Med
värdskap som förhållningssätt och strategi i vid bemärkelse
fyller vi varumärkeslöftet ”havet i centrum – livet i fokus” med
innehåll.

Servicewebb – stromstad.se som nav för
kommunal service

Hög tillgänglighet och effektiv
ärendehantering via digital teknik

Allt fler kommuner utvecklar sina webbplatser för maximal
service till invånarna. I praktiken innebär utvecklingen mot en

Övergång till digital informationshantering syftar till bättre
service, ökad informationssäkerhet och förenklad handläggning samt administration. De tre största utvecklingsarbetena
är:

23

E-tjänster: Kommunens digitaliseringsutvecklare ansvarar
i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, för att
lägga om kommunens cirka 160 blanketter på en ny e-tjänsteplattform. Tidigare pappersblanketter ersätts successivt av
digitala tjänster med mindre brev- och pappershantering och
minskade portokostnader som resultat. Arbetet ökar både
tillgänglighet och effektiviteten i handläggningen i fråga om
bland annat anmälningar och ansökningar, den är också en
förutsättning för efterlevnaden av Lag om digital tillgänglighet. Planering pågår för införande av Mina meddelanden som
är en digital, säker postlåda för företag och allmänhet. Detta
kommer underlätta dialogen mellan kommunen och dess
invånare samt minska de postala utskicken.
E-arkiv: Samarbetet med 13 andra kommuner inom E-arkiv
Väst fortsätter med successiv anslutning av allt fler system.
Omfattande vägledning och utbildning kommer att behövas
de närmaste åren för att berörda förvaltningar ska kunna gå
över till digital lagring av avslutade ärenden och handlingar.
Integrationer mellan verksamheternas it-stöd och e-arkivet är
en resurskrävande utmaning. I remissförfarandet till den nya
Arkivlagen anges att elektronisk arkivering kommer att medföra högre kostnader för kommunerna. Det är angeläget att i
möjligaste mån använda redan anslutna system för handläggning av handlingar som enligt lag ska arkiveras, alternativt att
redan vid inköp kravställa nya system så att integration mot
e-arkiv är möjlig. För full effekt av e-arkiv och förvaltningarnas
dokumenthanteringsplaner (strukturerade efter processer)
krävs anpassning av förvaltningarnas diarier (register). En

konsultinsats kommer att krävas, en förstudie för att bedöma
behovet av resurser görs under 2022.

uppföljning. Arbetet syftar till att ge ett bättre stöd för våra
chefer och en tydligare styrkedja.

O365 – Microsofts nya mjukvara: ”Den nya digitala arbetsplatsen” - vi kommer att fortsätta implementera O365.
Det kommer att modernisera it-plattformen, bland annat
underlätta för de som har behov att planera och samverka
med andra personer inom och utanför organisationen. Det
är ett omfattande projekt som berör hela organisationen och
det kommer att pågå under hela året. Under 2022 handlar
det om att få kommunens alla it-användare över i O365 och
fortsätta förändringsarbetet för ett effektivare och modernare arbetssätt. Kommunen behöver en it-miljö i linje med
utvecklingstakten i omvärlden. Detta kommer även innebära
att Strömstads kommun kommer att uppfattas som en mer
attraktiv arbetsgivare. Kommunens befintliga Microsoftlicenser har en begränsad livslängd vad gäller Microsofts fortsatta
support och vidareutveckling. Kommunen står inför avtalsförnyelse med Microsoft under 2021.

Ledarskapsutveckling

Stärkt styrning samt stöd inom processer för
budget och uppföljning
Under 2020 genomfördes ett arbete för att förenkla och förtydliga styrningen som resulterade i att kommunfullmäktige
beslutade om fyra etappmål för 2021 och 2022. En utveckling
av vårt beslutstöd har skett parallellt och rapportering av fullmäktiges mål sker nu tre gånger per år. En utveckling har även
skett av kommunens beslutsstöd som har kompletterats med
ett verktyg för budget och prognos samt verksamhetsrapportering. Under hösten 2021 kommer beslutsstödet ytterligare
utvecklas och implementering sker under 2022. Vår strategi är
att samla våra processer i ett system och planen är därför att
även inkludera internkontroll i samma system. Inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter undersöks även möjligheter till att använda samma
beslutsstöd för att ge bättre förutsättningar till analys och
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Ledarutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde för
Strömstads kommun. Syftet är att säkra kompetensförsörjning
och ett utvecklande ledarskap för att i sin tur skapa bästa
möjliga förutsättningar för verksamheterna. Som chef och
ledare i Strömstads kommun ska man se till att verksamheten
och all personal ständigt förbättras och utvecklas. Medarbetarnas professionalism ska tillvaratas och varje medarbetare
ska vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Strömstads
kommun ska vara attraktivt för framtida ledare utifrån att
kommunen arbetar med utveckling. Under hösten 2021 har
kommunen kommit igång med sitt ledarutvecklingsprogram
som på grund av pandemin har fått skjutas fram. Under 2022
kommer utbildningarna i Utvecklande ledarskap fortsätta så
att alla som arbetar med ledarskap i kommunen har genomgått utbildningen. Denna satsning innefattar även ledningsgruppsutveckling.

Framgångsrik rekrytering och ett starkt
arbetsgivarevarumärke
En attraktiv kommun behöver synas och marknadsföras mot
arbetssökande, presumtiva inflyttare, besökare och näringsidkare. Kommunens rekryteringsbehov per år beräknas till cirka
150 nya medarbetare. Det innebär att kommunen behöver
vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna konkurrera om
medarbetare med rätt kompetens till våra verksamheter.
Kommunikation av platsen Strömstad är en viktig del av
positioneringen av kommunen som attraktiv arbetsgivare.
Kommunen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för
att stärka arbetsgivarvarumärket – hur vi vill uppfattas som
arbetsgivare, hur de anställda uppfattar oss och hur blivande
medarbetare uppfattar oss.

Arbetsmiljö, friskvård och sjuktal
Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade
och som är av stor betydelse för målsättningen att vara en
attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra kompetensförsörjningen. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad
del i verksamheternas arbete. Det kräver god kunskap av
kommunens chefer som arbetar med de delegerade arbetsmiljöuppgifterna, god samverkan med fackliga parter och
skyddsombud samt ständig dialog med medarbetarna i verksamheterna. Kommunens friskvårdsbidrag syftar till att locka
fler till en aktiv fritid vilket är positivt för en god hälsa och ett
friskt arbetsliv. Kommunens friskvårdsbidrag är 2500 kronor
per medarbetare och år. Målsättningen är att 75 procent av
de anställda ska nyttja bidraget för aktiviteter som bidrar till
god hälsa.

Lokalöversyn
Kommunstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för att utveckla, leda och samordna lokalförsörjning. Varje verksamhet
ansvarar för största möjliga kostnadseffektivitet vid planering
och anskaffning av verksamhetslokaler. För att samordna
lokalbehov har en resurs som lokalförsörjningsansvarig
tillsatts med uppgift att beakta optimal kommunalekonomisk
kostnadseffektivitet avseende verksamhetslokaler. Kort framförhållning, brister i planering och kunskap hos beställande
verksamhet medför onödiga och stora kostnader för kommunkoncernen. En kommunövergripande lokalförsörjningsplan är under utarbetning och förväntas bli klar 2022.

Platsutveckling
Att bredda näringslivet, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen
inom nya branscher eller inom det befintliga samt hitta en väl
fungerande samverkan i fråga om platsutveckling är prioriterat. Coronapandemin har tydligt visat sårbarheten i ett

alltför snävt branschorienterat näringsliv och beroende av en
dominerande kundgrupp från Norge.

Prioriterat planarbete
Kommunstyrelsen driver en aktiv planprioriteringsprocess
utifrån sitt mandat där möjligheter för kommunens tillväxt
inom såväl näringslivsrelaterade som bostadsrelaterade frågor
kommer ha hög prioritet. Värt att belysa är kommunledningens beslut att se över kommunens detaljplan för Strömstads
centrum. Ett omfattande arbete som kommer att öppna upp
för möjligheter att utveckla stadskärnan.
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Näringslivsutveckling
Näringslivsutvecklingen drivs i nära synergi med det omfattande omställningsarbetet i projektform. Näringslivsutvecklingen
sker organisatoriskt genom en näringslivsfunktion med syfte
att svara upp mot näringslivets behov. Näringslivsfunktionen
har tre fokusområden:

• samverkan och samordning mellan näringslivsaktörer,
företag och organisationer,

• vägledning och företagslotsning för att förstärka företagsklimatet och

Omställningskontoret ställer om till
Utvecklingsarena Strömstad

• breddning av näringslivet genom utveckling, expansion

Pandemins inverkan på näringslivet har medfört stora utmaningar. Krisen kom att beskrivas som ett omställningsarbete.
Utformningen av omställningsarbetet syftade till att söka
resurser, klargöra ansvars- och rollfördelning och på olika sätt
söka begränsa krisens omfattning i lokalsamhället genom att
rusta näringslivet i pandemin spår. Arbetet organiserades tidigt upp i så kallad flernivåsamverkan mellan kommun, Fyrbodals kommuner och kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och nationella myndigheter, organisationer och berörda
departement. Resultatet blev ett samfinansierat omställningsprojekt med ett kortsiktigt mål, att starta ett omställningskontor, och ett långsiktigt mål, att etablera arbetsgrupper för att
möta upp flertalet av de utmaningarna som pandemin medfört. Arbetet kommer starta utvecklingsnoder. Det strategiska
och operativa projektarbetet drivs med en processledning
och kommer att fortgå under 2022. Arbetssättet är agilt och
innebär bland annat övergång från ett omställningskontor till
en utvecklingsarena för Strömstad med fokus på kraftsamling,
kompetens, och näringsliv. Planerade utvecklingsnoder utifrån
fem styrkeområden: handelsnav, hållbar destination, marina
näringar, grön logistik och EUs yttre gräns. Sammantaget är
fler arbetstillfällen målet för arbetet.

Gemensamt för allt arbete är målsättning att säkra arbetstillfällen och öka attraktionskraften, det vill säga var en platsutvecklare.

och nyetablering.

Samverkan drivs genom öppen och distribuerad innovation.
Där arbete sker i och genom kunskapsnätverk med att utveckla nya produkter och tjänster. Vägledning och lotsning sker i
linje med nationella, regionala och lokala villkor och förutsättningar för optimal utväxling av insatt resurs. Breddningen av
näringslivet är strategiskt förankrat i affärsmodellen som är
underbyggd av strukturell data som stärker värdekedjorna och
bygger motståndskraft i näringslivet. En stor utmaning ligger
i att söka extern samfinansiering för att växla upp de interna
medlen som avsatts i budget för näringslivsutveckling.
Några exempel på aktiviteter som påbörjats eller kommer att
genomföras under verksamhetsåret:
Samarbetsorganisation för platsutveckling: Ett samlat grepp
har gjorts kring platsutveckling med Västra Götalandsregionens stöd i utvecklingsprocessen. I detta regionala utvecklingsprogram har centralorten Strömstad med omland (en

programspecifik avgränsning) tillsammans med fem andra
platser givits prioritet i Västra Götaland. Projektet ska bland
annat ta fram förslag på en gemensam samarbetsorganisation
mellan kommunen och näringslivet.
Infrastrukturell samplanering: Behovet anses högt i att
söka framförhållning kring samhällsplanering. Detta omfattar
objekt i olika upplåtelseformer i kommunen både för boende
och för företagsetableringar. En samordning sker med regionala aktörer (Position Väst) där mark och lokaler marknadsförs gentemot företag och investerare utöver de som söker
upp kommunen direkt. Planeringsarbetet kring kollektivtrafiken har varit nedprioriterat men tas upp i detta sammanhang.
Upphandling kring långsiktiga kollektivtrafikavtal för kommande period 2024-2034 har gjorts under 2021 med fortsättning
under 2022. Detta omfattar både tätortstrafik, regional trafik
och resmöjligheter till Norge, Haldens kommun. Både tåg,
buss och sjötrafik omfattas.

Agenda 2030
Under 2022 ska den strategi för Agenda 2030 som beslutats
om 2021 implementeras och förankras i nämnder och förvaltningar. Varje förvaltning ska under 2022 koppla sina respektive verksamhetsplaner till målen i Agenda 2030. Agenda 2030
kommer att kopplas till nuvarande system för måluppföljning.
En processledare finansierad med folkhälsomedel leder och
driver arbetet. Agenda 2030 trycker på vikten av samverkan,
delaktighet och transparens som förutsättningar för genomförande. I arbetet med implementering av Agenda 2030 läggs
stor vikt vid den lokala nivåns betydelse. Den lokala strategin
kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt
ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en
förutsättning.
Folkhälsoarbetet fortsätter att fokusera på målet att skapa
förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor, minska
de sociala klyftorna och öka delaktighet, insyn och inflytande.
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Samverkan kring barn och ungas hälsa internt och externt
med regionens verksamheter ska stärkas, fokus under 2022
kommer att ligga bland annat på våldsförebyggande arbete
samt på att skapa forum för barn och ungas delaktighet och
inflytande.
Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om, har Strömstads kommun antagit klimatlöften för
2022. Kommunen har en strategisk viktig roll för att klimatmålen nås. Klimatlöftena består av konkreta åtgärder där
kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.

Kultur-, fritid- och föreningsliv
Föreningslivets verksamhet i Strömstad är omfattande inom
såväl inom idrotts-, fritids-, kultur-, och övriga fritidsaktiviteter, och når alla åldrar. De ideella insatser som läggs ner
bidrar starkt till att göra Strömstad attraktivt i många avseenden. Deltagande i föreningslivets olika verksamheter bidrar
också till gemenskap och aktivitet, som bland annat leder till
en god folkhälsa.
Det är av stor vikt att kommunen på olika sätt samverkar och
stöder föreningslivet efter pandemin, så att så många som
möjligt kan ta del av deras verksamheter. Föreningslivets i
dess olika former utgör en viktig del i målet att göra Strömstad attraktivt, bo, leva och verka i.
Konsthallen Lokstallet planerar sin säsong från i slutet av april
till i början av oktober. Målet är att återfå det treåriga verksamhetsstödet från Västra Götalandsregionen för att kunna
säkerställa verksamheten. Konstverk placeras ut i stadsmiljön
enligt handlingsplanen för konst i offentlig miljö.
Under 2022 är ambitionen att kulturhuset Skagerack under
sommarmånaderna ska drivas mer professionellt för att kunna säkra ett högkvalitativt kulturutbud och en driftsmässigt
god standard.

Utvecklingen av en kulturgaranti som säkerställer ett kulturutbud för alla barn i Strömstad 0-18 år implementeras. Stödet
till föreningar i och form av arrangörsbidrag/föreningsbidrag
och dialog fortsätter. Det arrangeras en rad olika evenemang
under hela året och kommunen är även med och samfinansierar externa arrangemang.
Fritidsgårdens verksamhet fortsätter att utvecklas med fokus
på delaktighet och inflytande från ungdomarna. Arbetet med
Strömstadsandan tas vidare, ett gemensamt värdegrundsarbete för föreningsliv och verksamheter inom kommunen som
arbetar med och för barn och unga.
Arbetet med friluftslivet bedrivs utifrån den plan som tagits
fram under 2021, den fokuserar bland annat på vandringsleder samt hur friluftslivet kan vara en medveten verksamhet i
skola, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet.

Plan för år 2023-2025

Den långsiktiga planen för kommunledningsförvaltningen
fokuserar på att förutom att genomföra grunduppdraget
på mest optimala sätt, leda och koordinera insatser för att
utveckla kommunen som servicegivare, arbetsgivare och
platsutvecklare.
Utvecklingsarena Strömstad samordnar omställningsarbetet
genom företagsstöd, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser för kommuninvånarna, och kommer att ha en viktig roll
för lokal återhämtning post Corona. Arenan ska också skapa
förutsättningar för ett mer robust näringsliv genom stöd till
näringslivsutveckling på nya områden.
Kultur- och fritidsutbudet liksom förutsättningar för ett rikt
friluftsliv är viktiga delar i arbetet mot ett attraktivt Strömstad.
Målet är att jobba vidare för att utveckla driften av kulturhuset Skagerack på ett hållbart och kvalitativt sätt till största
möjliga nytta för Strömstadsborna. Konst i offentlig miljö och
insatser för gestaltad livsmiljö fortsätter att vara viktigt för
platsutvecklingen.

Inom arbetet mot de egna verksamheterna anpassas stödet
löpande till lagstiftning, serviceambitioner och verksamheternas behov. Efterfrågan på stöd kring informationssäkerhet och
kommunikation ökar i takt med ökande krav från invånare på
insyn, tillgänglighet och service liksom behov av att marknadsföra platsen Strömstad och kommunens arbetsgivarerbjudande.
Fortsatt utvecklingsarbete för digitalisering gällande e-tjänster, e-arkiv och ”Mina sidor” och på webbplatsen stromstad.
se kommer att genomföras. Tillgänglighetskrav, informationssäkerhet, serviceambitioner liksom efterlevnad av Lag
om digital tillgänglighet innebär ett behov av en ökad digital
kompetens bland medarbetare.
Att bemanna verksamheterna med rätt kompetens är en kärnfråga för både kommunens och den kommunala organisationens attraktivitet. De närmaste årens stora pensionsavgångar
och konkurrens om arbetskraften inom framförallt grundskola
och förskola, innebär behov av fortsatt fokus på rekrytering
och chefsstöd.
De närmaste åren skärps även kraven på framåtsyftande samhällsplanering med krav på en planeringstrategi för kommunens översiktliga planering (efter valet 2022). En strategi ska
ha antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
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Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter
Avgifter

0,0

0,0

0,0

Bidrag

7,1

3,0

3,4

Övriga intäkter

6,1

7,4

6,5

13,3

10,4

9,9

Summa Intäkter
Kostnader
Personalomkostnader

-43,4

-45,1

-48,5

Lokalkostnader

-15,3

-15,5

-15,5

Övriga driftskostnader

-27,6

-27,9

-27,1

Avskrivning

-2,9

-3,3

-5,4

Internränta

-0,3

-0,2

-0,3

-89,5
-76,2
-76,1
-0,2

-92,0
-81,7
-81,7
0,0

-96,8
-86,9
-86,9
0,0

-3,2

-3,5

-3,5

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse
Varav
kommunfullmäktige

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Kopieringsapparater och
scanner
Kultur - Konstnärlig utsmyckning

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Medborgarrelaterad
e-förvaltning, utveckling
E-arkiv och integrationer

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Ärendehanteringssystem

0,2

0,1

0,1

0,1

Utveckling webplats

0,1

0,1

META katalog

0,5

0,5

0,0

0,0

Disklagring Datacore

0,0

0,0

0,4

0,0

Server SAN Datacore

0,6

0,0

0,0

0,0

Två servrar till virtuella
serverfarmen
IT - Förbrukningsinventarier och
utveckling
Systemutveckling centrala
system
Projektuppföljningsystem

0,4

0,0

0,0

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,0

0,0

Utbyte av accesspunkter
(reinvestering utbytesplan)
Nätsäkerhet

0,3

0,0

0,0

0,2

0,2

Brandvägg

0,4

0,0

0,0

Personalutrymme Lokstallet

0,3

Totalsumma:

4,0

1,6

1,6

KOMMUNSTYRELSEN

0,2

0,2

2,2

Socialnämnden

Ordförande: Pia Tysklind
Förvaltningschef: Helena Lilliebjelke
Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård,
bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar även för en del av kommunens flyktingmottagande och integration. Arbetet styrs till största delen av
Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa Funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Gemensamt verksamhetsstöd
Förvaltningskontoret arbetar med att ge professionellt
samordnat stöd till förvaltningens verksamheter. Det innebär
bland annat ledningsstöd till chefer, ledningsgrupper och att
samordna och driva förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv och ansvara för förvaltningsgemensamma uppgifter.
Inom enheten finns resurser som har som uppgift att underlätta för våra chefer och medarbetare närmast brukaren
samt resurser som krävs för att svara upp mot kraven som
en kommun och nämnd åläggs. Dessa delar handlar bland
annat om arbete med verksamhetssystem, fakturahantering,
digitalisering, diariearbete, nämndsarbete, utbildningsarbete,
utredningsarbete, statistik, ledningssystem och avvikelsehantering och ta fram underlag inför politiska ställningstaganden.

Verksamheten under år 2022

Det gemensamma verksamhetsstödet kommer att arbeta
med kompetensförsörjning för att motsvara brukarnas behov
och vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer fokus ligga
på ledning och styrning i syfte att skapa strukturer för att
tillgodose invånarnas behov då bland annat de demografiska
förutsättningarna förändras.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering fortsätter under
kommande år för att bli mer effektiva och samtidigt skapa
mervärde för våra kommuninvånare. Kopplat till detta fortsätter även projektet kring Office 365.
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I samverkan med andra delar av kommunen kommer Socialförvaltningen att fortsätta arbetet gällande planering av nytt
särskilt boende.
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett regiongemensamt projekt som Strömstad kommun är en aktiv part där
projektgenomförande pågår. Socialförvaltningen har i uppdrag
att samordna och driva implementationen av detta.

Plan för år 2023-2025
• Omställning till en ny socialtjänstlag
• Fokus på ledning och styrning för att skapa strukturer för

att tillgodose invånarnas behov då bland annat de demografiska förutsättningarna förändras. Fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

• Fortsatt arbete med att driva och stötta verksamheterna
gällande digitalisering.

• Fortsatt arbete med deltagande i FVM samt implementering av FVM.

• Ta i bruk nytt särskilt boende.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Strömstad omfattar alla handläggare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsut-

övning inom socialtjänsten organiserade på tre enheter inom
Individ- och familjeomsorgen.
Individ- och familjeenheten arbetar med barn som far illa och
deras familjer, med ensamkommande barn och med familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetssamtal), människor
med missbruks- och beroendeproblematik, och våld i nära relationer. Biståndsenheten arbetar främst med bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar eller människor
som behöver hjälp med färdtjänst eller bostadsanpassning.
På biståndsenheten hanteras också avgiftshandläggningen.
Enheten för arbete och försörjning arbetar främst med
människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi och
med att komma vidare ut i egen försörjning via stöttande
insatser riktade mot arbete. Här finns också en del av kommunens flyktingmottagning.
Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika
insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, efter
samtycke från den enskilde, i samverkan med andra myndigheter och organisationer. De flesta insatser som beviljas utförs
i kommunens egen regi, inom verksamheterna boende och
daglig verksamhet eller insatser i hemmet.

Verksamheten under år 2022

Tjänsterna som socialsekreterare och biståndshandläggare är
fortsatt svårrekryterade. Det i kombination med hög perso-

nalomsättning gör att utbildningsbehovet är högt. I syfte att
underlätta rekryteringen ses möjligheterna över till att kunna
utföra en del av arbetet på distans. Fokus fortsätter ligga
på hållbarhet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare
genom att arbeta för en balans mellan arbetsbelastning och
resurser.

med samarbete mellan arbetsmarknadskonsulenter och
försörjningsstödshandläggare fortsätter i syfte att snabba
på processen att förflytta sig från försörjningsstöd till annan
försörjning. Detta kan ske genom bland annat A-kassa, ALFA-kassa, aktivitetsersättning, introduktionsjobb, studiestöd
med mera.

Strömstad har gått med i Yrkesresan som är ett samarbete
mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner,
kommunalförbund om att erbjuda kompetensutveckling i
form av yrkesresor beroende på inom vilket område man
arbetar. Utöver detta arbetar vi också med löpande kompetensutveckling och handledning till medarbetarna.

Ansökan om att bli leverantör av tjänster till Arbetsförmedlingen kommer att lämnas in vid nästa upphandlingstillfälle,
vilket beräknas bli höst/vinter 2021/2022.

Arbetet fortsätter även med digitalisering även inom Individoch familjeomsorgen. All personal kommer få licenser för
säkra videomöten vilket kommer underlätta i kommunikationen med andra myndigheter samt brukare som är placerade
i familjehem eller på institution. Vidare fortgår arbetet med
”mina sidor”, digitala ansökningar samt digitala hjälpmedel i
syfte att underlätta administration.
Den nya socialtjänstlag som sannolikt börjar gälla 2023 kommer ställa krav på att socialtjänsten arbetar med förebyggande och bli mer tillgänglig. Verksamheten behöver planeras
och förberedas inför de eventuella förändringar som detta
innebär.
Övergripande arbetas också med att förstärka samarbetet
mellan individ- och familjeomsorgen och skolan.
Inom enheten för arbete och försörjning finns ett starkt fokus
på den höga arbetslösheten som Strömstad drabbats av till
följd av Covid-19. Arbetet med att sätta samverkansstrukturer,
hitta rätt i vem som skall göra vad mellan respektive myndighet, till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation, kommer
vara fortsatt aktuellt under 2022.
Utvecklingen av samarbete med samordningsförbundet via
rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar tillsammans
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Inom Individ- och familjeenheten syns ett ökat antal placeringar vilket också ökar behovet av att kunna erbjuda insatser
på hemmaplan, detta för att kunna undvika placeringar i de
fall det är möjligt. Att placera är en sista utväg när alla andra
möjligheter är uttömda. Under 2021 har resursteamet utökats
med ännu en familjebehandlare, denna satsning behöver
följas upp under 2022 för att säkerställa att planerad effekt
uppnåtts.
Kartläggning utifrån EY:s granskning av förebyggande arbete
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i Strömstad är
nästan färdig. Underlag kommer nu att analyseras av samtliga
verksamhetsansvariga inom Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen samt ligga till grund för hur resurserna fördelas för att vi bäst ska kunna uppfylla kommunens
ansvar. Detta arbete kommer pågå under 2022 och förhoppningsvis vara helt klart när nya socialtjänstlagen införs 2023.

Plan för år 2023-2025
• Fortsatt arbete med digitalisering i verksamheten i syfte

att bli mer effektiva och skapa mervärde för kommuninvånarna

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i

form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppenvård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt. Under de
senaste åren har individ- och familjeenheten omprioriterat resurser samt utökat verksamheten för att stärka upp
resursteamet i syfte att kunna tillhandahålla bättre insatser
till familjer på hemmaplan. Det utvecklingsarbetet pågår
och kommer att pågå under de närmaste åren.

• Våld i nära: Situationen under 2020/2021 beträffande

covid-19 har i kombination med andra orsaker gjort
att våld i nära relationer ökar. Nationellt har det redan
konstaterats kraftiga ökningar av anmälningar och även i
Strömstad är ökningen av ärenden där våld av olika slag
är involverat påtaglig. Att utveckla och bibehålla den
kompetensen kommer att vara centralt de närmaste åren.
Fortsatt fokusområde för utveckling och samverkan.

• Missbruk: Situationen med covid-19 riskerar att leda till en
ökning av missbruks- och beroendeproblematik och det
är prioriterat att fortsätta med arbetssätt/metoder som
bedrivs idag.

På biståndsenheten arbetas det vidare med att kartlägga och
utvärdera hur och var arbetsområdena som idag utförs inom
biståndsenheten utförs mest effektivt. Flera områden behöver
inte vara organiserade inom Individ- och familjeomsorgen
utan kan kanske uppnå ökad effektivitet och mindre sårbarhet
om de organiseras i någon annan verksamhet.

• Försörjningsstöd: Situationen med covid-19 och stäng-

Stort fokus under 2022 kommer också att läggas på implementationen av Individens behov i centrum (IBIC) samt följs
utvecklingen mot nära vård.

• Biståndsenheten kommer att påverkas och anpassas uti-

ningen av norska gränsen har i dagsläget lett till kraftigt
ökad arbetslöshet med långsiktiga konsekvenser varav ökat
försörjningsstöd. Det är prioriterat med fortsatt samverkan
med tvärsektoriella team för att individerna skall få en
varaktig sysselsättning och försörjning.
från att hantera volymökningar inom samtliga områden på
grund av den demografiska utmaningen.

Boende och daglig verksamhet
Boende och Daglig verksamhet utför insatser inom flera
områden riktade till barn och vuxna främst enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten består av åtta enheter:

• Boende LSS som består av två servicebostäder och en
gruppbostad

• Insatser LSS som består av sysselsättning LSS (Daglig verksamhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse för
barn och unga enl LSS

• SÄBO 5 enheter: Solbogården Syd, Solbogården Norr, Beatebergsgården, Rosen/Aprikosen & Össby samt Jägaren

• Boende ensamkommande består idag av ett stödboende
för ungdomar 16-21 år, främst ensamkommande barn.

Verksamheten under år 2022

Socialförvaltningen har sedan 2019 satsat på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal inom förvaltningens
verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller
likvärdig mellan genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet och detta arbete fortsätter, i nivå med de medel som
kan säkras för ändamålet, under 2022. Äldreomsorgslyftet
innebär även visstidsanställd personal och externa personer
kan söka kompetensutveckling och erbjudas tillsvidaretjänster
i förvaltningen.
Under 2022 kommer en organisation kring specialistundersköterskor fullt ut implementeras. Detta innebär att alla enheter
inom särskilt boende har en eller flera undersköterskor med
specialistkompetens anpassad för enheten. Arbetet har påbörjats 2020-2021. Även inom LSS-verksamheterna kommer
en likvärdig organisation med stödpedagoger vara fullt ut
implementerad under året.
Det arbete som pågått 2020-2021 med att kvalitetssäkra boenden för personer med demenssjukdom, tillsammans med
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förvaltningens övriga verksamheter riktade till målgruppen, i
enlighet med svenskt demenscenters Stjärnmärkt kommer att
fortgå under 2022.
En kompetensutveckling kring våld i nära relationer kommer
genomföras 2021 riktad till all personal inom särskilt boende
och detta fortsätter 2022.
Under 2021 påbörjas en satsning på kompetensutveckling
riktad till personal inom LSS och Socialpsykiatri avseende att
arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser samt
lågaffektivt förhållningssätt. Detta kommer att fortgå under
del av 2022.
Alla chefer inom verksamheten kommer under 2021 att ha
gått ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap och under
2022 är implementeringen av denna kunskap ett viktigt fokus.
Under 2022 kommer implementeringen av Socialstyrelsens
arbetsmetod och verktyg Individens behov i centrum (IBIC) att
ha stort fokus.
Arbetet med att erbjuda redan anställd personal heltidsanställningar fortsätter under 2022, redan idag erbjuds nyanställd personal heltidstjänster. Detta är ett arbete som kräver
högt fokus på bemannings- och schemaläggningsfrågor för att
det skall rymmas inom ekonomisk ram. Att erbjuda heltidsanställning är en central del i att erbjuda goda arbetsvillkor med
möjlighet till att klara sin ekonomi även efter pensionering,
detta är en viktig del i jämställdhetsarbetet för kommunen.
Verksamheten har också behov av att utbildad personal arbetar heltid för att möta framtida demografiska utmaningar med
högre andel i befolkningen i behov av våra tjänster samtidigt
som en lägre andel är i arbetsför ålder. Man arbetar med
optimerad bemanning som innebär rätt person, på rätt plats
i rätt tid – det innebär att man inom verksamheten dels har
marginal för eventuell frånvaro men även kan arbeta på en
annan arbetsplats inom området.

Antal personer som tar del av boende samt insatser enligt LSS
och SoL (Socialpsykiatri) har ökat markant under perioden
2020-2021 och förväntas fortsätta ligga på denna nivå under
2022.
Arbetet med digitalisering har högt fokus i verksamheten.
Hösten 2021 införs digital signering inom Boende och Daglig
verksamhet och detta kommer fortsatt implementeras under
2022. Planering finns för att installera sensorer på särskilt
boende vilka höjer tryggheten för de boende samtidigt som
det effektiviserar arbetet för personalen då det ger möjlighet
till mer säkra prioriteringar. Olika typer av digitala verktyg som
stimulerar och främjar aktivitet testas i verksamheterna.
Under 2022 beräknas verksamheten för ensamkommande
barn vara avvecklad med anledning av att samtliga boende på
Strömstads stödboende flyttar innan årsskiftet 2021-2022. Avhängigt politiska beslut finns planer på att ställa om lokalerna
till stödboende för gruppen socialpsykiatri och bland annat
kunna erbjuda några individer insatser på hemmaplan som
alternativ till pågående externa placeringar.
Utifrån prognos av framtida behov kommer verksamheten
behöva ytterligare en gruppbostad inom LSS och planering för
detta sker under 2022.

Plan för år 2023-2025
• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum)
kommer att vara klar under 2023-2025.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer
vara en viktig del av arbetet i framtiden, främst som ett
stöd i arbetet.

• Omställning av LSS-boendet Spinnaren för att tillgodose

behov av handikappanpassning i samband med att boende
blir äldre samt för att möta boende med förändrade behov, främst en ökning av neuropsykiatriska diagnoser.

• Nytt gruppboende LSS tas i drift.

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd

personal inom förvaltningens verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2022
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2023-2025.

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri,
avhängigt politiska beslut.

• Arbete med att bibehålla kvalitetsmärket Stjärnmärkt inom
demensverksamheterna

Insatser i hemmet och bemanning
Inom området utförs insatser inom flera områden riktade till
vuxna enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten består av fem enheter:

•
•
•
•

Hemtjänst
Hemsjukvård, rehab och anhörigstöd
Korttidsvård
Personlig assistans och socialpsykiatri, ledsagarservice,
kontaktpersoner LSS

• Bemanningansvar för bemanningsprocesser, centralise-

rat schema, korttidsrekrytering samt vakanssättning för
socialförvaltningens verkställighet samt delar av barn- och
utbildningsförvaltningen.

Verksamheten under år 2022

Socialförvaltningen har sedan 2019 satsat på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal inom förvaltningens
verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller
likvärdig mellan genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet och detta arbete fortsätter, i nivå med de medel som
kan säkras för ändamålet, under 2022. Äldreomsorglyftet
innebär även visstidsanställd personal och externa personer
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kan söka kompetensutveckling och erbjudas tillsvidaretjänster
i förvaltningen.
Under 2022 kommer en organisation kring specialistundersköterskor samt stödpedagoger fullt ut implementeras.
Detta innebär att alla enheter inom verkställighet har en eller
flera undersköterskor med specialistkompetens anpassad
för enheten. Arbetet har påbörjats 2020-2021. Även inom
LSS- verksamheterna kommer en likvärdig organisation med
stödpedagoger vara fullt ut implementerad under året.
Fortsatt arbete med rekrytering av personal med rätt kompetens beräknas fortgå under många år och man vet på nationell och lokal nivå att detta kommer vara en stor utmaning
för området stöd och omsorg under många år framåt, den
demografiska utmaningen rör alla kommuner. Här kommer
det bli viktigt ur arbetsgivarperspektiv att attrahera personal
inom alla områden med rätt kompetens eller med möjlighet
till utbildning inom tjänsten.
Arbete som pågått 2020-2021 med att kvalitetssäkra verksamheter och insatser för personer med demenssjukdom,
tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter riktade
till målgruppen, i enlighet med svenskt demenscenters Stjärnmärkt kommer att fortgå under 2022.
En kompetensutveckling kring våld i nära relationer kommer
genomföras 2021 riktad till all personal inom verkställighet
och detta fortsätter 2022.
Under 2021 påbörjas en satsning på kompetensutveckling
riktad till personal inom LSS och Socialpsykiatri avseende att
arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser samt
lågaffektivt förhållningssätt. Detta kommer att fortgå under
del av 2022.
Alla chefer inom verksamheten kommer under 2021 att ha
gått ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap och under

2022 är implementeringen av denna kunskap ett viktigt fokus.
Under 2022 kommer implementeringen av Socialstyrelsens
arbetsmetod och verktyg Individens behov i centrum (IBIC) att
ha stort fokus.
Arbetet med att erbjuda redan anställd personal heltidsanställning fortsätter under 2022, redan idag erbjuds nyanställd
personal heltidstjänster. Detta är ett arbete som kräver högt
fokus på bemannings- och schemaläggningsfrågor för att det
skall rymmas inom ekonomisk ram. Att erbjuda heltidsanställning är en central del i att erbjuda goda arbetsvillkor med
möjlighet till att klara sin ekonomi även efter pensionering,
detta är en viktig del i jämställdhetsarbetet för kommunen.
Verksamheten har också behov av att utbildad personal arbetar heltid för att möta framtida demografiska utmaningar med
högre andel i befolkningen i behov av våra tjänster samtidigt
som en lägre andel är i arbetsför ålder. Som arbetsgivare
måste vi också säkerställa schemaläggning och bemanningsoch rekryteringsprocesser ur ett arbetsmiljöperspektiv för att
minska sjukskrivning och ohälsotal, som ger balans mellan privatliv och arbetsliv. Man arbetar med optimerad bemanning
som innebär rätt person, på rätt plats i rätt tid – det innebär
att man inom verksamheten dels har marginal för eventuell
frånvaro men även kan arbeta på en annan arbetsplats inom
området.
Antal personer som har hemtjänst samt delegerade insatser
från hemsjukvården, och har insatser enligt LSS och SoL (Socialpsykiatri) har ökat markant under perioden 2020-2021 och
förväntas fortsätta ligga på denna nivå under 2022. Aktiviteter
som kommer genomföras inför 2022 är att synliggöra vilka delar som behöver effektiviseras och i vilken form och analysera
vilken belastning första linjens chef har idag och vad som kan
göras för att underlätta.
Arbetet med digitalisering har högt fokus i verksamheten.
Hösten 2021 införs digital signering och dokumentation inom

hemtjänst och hemsjukvård och detta kommer fortsatt implementeras under 2022. Olika typer av digitala verktyg som
stimulerar och främjar aktivitet testas i verksamheterna. Ett
utvecklingsområde för området är digital tillsyn samt medicinrobotar ute hos kund.
Under 2022 beräknas verksamheten för socialpsykiatri fortsatt öka då målgruppen har ökande behov. Pandemin har också medfört en ökad psykisk ohälsa för samhället. Målgruppen
som ökar är personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som behöver stöd i sin vardag. Personlig assistans har
ökat under 2021 och tillförs en samordnare för området som
också har stödpedagogik i sin tjänst för att ytterligare stötta
boendestöd samt personlig assistans i metod och arbetssätt.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer
vara en viktig del av arbetet i framtiden, främst som ett
stöd i arbetet.

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd

personal inom förvaltningens verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2022
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2023-2025.

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri.
• Arbete med att bibehålla kvalitetsmärket Stjärnmärkt
inom demensverksamheterna.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

13,1

11,8

12,2

Bidrag

60,3

49,5

48,8

Övriga intäkter

17,8

16,5

16,8

Summa Intäkter

91,2

77,8

77,8

-259,1

Intäkter (+)

Kostnader (-)
Personalomkostnader

-246,9

-239,0

Lokalkostnader

-33,8

-33,5

-34,2

Övriga driftskostnader

-71,4

-64,3

-60,6

Hemsjukvården har arbetat under 2021 med handlingsplan
utifrån genomlysning som genomfördes hösten 2020. Den har
medfört att ytterligare en enhetschef rekryterats för att stärka
styrning och ledning av området. Man kommer på området
arbeta med struktur, organisation och kompetensutveckling
av sjuksköterskegruppen. Utbildning inom dokumentation
enligt internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) pågår fortsatt 2022 samt fortsatt
utveckling av rehab-gruppens arbete ute i verksamheterna.
Syftet är att ge en trygg och säker vård till Strömstad kommuns medborgare och säkerställa kvalitet och patientsäkerhet
i verksamheten.

Avskrivning

-1,4

-1,7

-1,5

Internränta

-0,1

-0,1

-0,1

-353,6

-338,7

-355,5

-262,4

-260,8

-277,7

-261,1
-1,3

-260,8
0,0

-277,7
0,0

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Inventarier

0,3

0,3

0,3

0,3

Digitalisering

0,3

0,3

0,3

0,3

Arbetet med optimal bemanningsplanering fortgår och arbete
och dialog pågår kring fast schemaläggning utifrån verksamhetens behov, med syftet att kvalitetssäkra hållbara scheman
som tar hänsyn till arbetsmiljö, brukarfokus samt budget.

Sängar, madrasser, liftar etc
SÄBO
Bostadsanpassning LSS

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Avdelning Vit (upprustning)

0,0

0,6

0,0

0,0

Verksamhetssystem (Treserva)

0,0

0,0

1,0

0,5

Lås & Larm

0,0

1,0

0,0

0,0

Investering Hypergene (IFO
& HTJ)

0,7

0,0

0,0

0,0

Summa:

1,9

2,8

2,2

1,7

Plan för år 2023-2025
• Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC)
kommer att vara klar under 2023-2025.
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Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse
Investeringar
Mnkr

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson
Förvaltningschef: Helene Evensen

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs
1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt
skolskjutsar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Förskola och pedagogisk omsorg
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg för åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen
skolform och styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en
trygg och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån
barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling
och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska
vila på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet
vilket genomsyrar hela verksamheten.
Pedagogisk omsorg har förskolans läroplan som vägledande
men den är inte bindande vilket innebär att verksamheten
kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet,
utan är ett alternativ till utbildning i förskola. I förskola ska det
finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare.
I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning
eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Verksamheten 2022

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten samt
att kommunens antagnings- och körutin för förskolan omarbe-
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tades under året och som kommer att implementeras under
hösten 2021, har lett till att kommunen idag kan erbjuda
förskoleplats inom lagstadgad tid. Resursfördelningssystemet
som implementerades under 2021 med fokus på att förskolans resurser ska följa barnen närvaro. Det har också skapat
en tydlig och en förenklad process för vårdnadshavare. En
fördjupning i resursfördelningssystemet kommer att framarbetas inför 2022 utifrån en socioekonomisk viktning.
Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 att vara
inriktat på de områden som utpekats i utvecklingsplanen för
verksamheten. Utvecklingsarbetet leds av förskolans rektorer
i samarbete med förskolans olika kvalitetsutvecklare och med
stöd av centrala barn- och elevhälsans specialpedagoger. Ett
ytterligare utvecklingsområde inom förskolan som tillkommit
under 2021 är personalens arbetsmiljö och att fortsatt öka
antalet förskollärare i kommunens förskolor. Insatser och
aktiviteter, så som bemanningsplanering kommer utifrån
detta att göras för att på så sätt säkerställa hållbara scheman
och därigenom sänka sjukfrånvaron samt minimera antalet
vikarier. Digitalisering och ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete ligger kvar som fortsatta mål.

Plan år 2023-2025

Behovet av förskoleplatser förväntas de närmsta åren inte öka
i samma takt som under de senaste åren. Mindre födelsetal
gör att ökningstakten minskar. Men det finns samtidigt en
ökad inflyttning, vilket medför att en prognos över framtida
antalet barn är mycket osäker.

Det finns platsbrist på några av kommunens centrala förskolor
(Eken och Valemyr). Inför hösten 2021 har Lilla Strömstierna
tillfälligt minskat verksamheten från två till en avdelning.
Detta beror på minskat barnantal på grund av överflyttningar
till Korpens förskola samt på grund av minskad efterfrågan på
platser i Odelsbergsområdet. Förskolor utanför centrum har
fler lediga platser.
Förskolans nationella uppdrag håller på att omformas och kraven på både vårdnadshavare som verksamheter kommer att
öka. I en SOU-rapport, SOU 2020:67 Fler barn i förskolan – för
bättre språkutveckling i svenska (https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/
sou-202067/), ges tydliga förslag på förändringar i förskolan.
Av de remissvar som inkommit är samstämmigheten stor
vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att förslaget
blir lag.
Kommunerna kommer att vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i
förskolan men som har rätt till allmän förskola.

• Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda

förskola till barn som har behov av förskola för att få en
bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär
att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om
det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.

• Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5

års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel
ska börja fullgöras i förskolan, höstterminen det kalenderår
då barnet fyller 5 år.

Utifrån en obligatorisk förskola från 5 års ålder samt direktinskrivning från 3 års ålder behöver förskolans kapacitet för
de centrala förskolorna utredas. Förstärkningen runt ämnet
svenska kommer att ställa nya krav på förskolans inre organisation och en fortsatt satsning och rekrytering av förskollärare
är vital för att kunna möta det nationella kravet samt att
utifrån detta möta barnen så att de står språkligt förberedda
för vidare skolgång – en av nyckelfaktorerna för att öka möjligheterna till att lyckas i vårt skolsystem. Förskolans uppsökande
verksamhet kommer också att behöva ske i samverkan med
både den öppna förskolan, med centrala barn- och elevhälsan
samt med socialförvaltningen för ett lyckat utfall. Digitalisering och ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete gällande särskilt språk finns kvar som fortsatta mål.

Bibliotek
Verksamheten 2022

Med biblioteksplanen som utgångspunkt kommer biblioteket
att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade utvecklingsområden utifrån de behov,
utmaningar och möjligheter biblioteken står inför.
Tillsammans med skolornas rektorer, språkutvecklargruppen och barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
fortsätter biblioteket med arbetet att säkerställa skolbiblioteksverksamheten på alla F-6 skolor. Den nya Skolbibliotekscentralen kan tas i bruk fullt ut, och handlingsplanen för
verksamheten är på plats. För att utveckla skolbiblioteksfunktionen ytterligare behöver kommunen på sikt ha skolbibliotekarier som tillsammans med befintlig bibliotekspersonal
och skolbiblioteksansvariga ute på skolorna bli en pedagogisk
resurs för elever och lärare.
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MerÖppet som tidigare varit inskrivet som ett mål för biblioteksverksamheten efter en utredning pausats på obestämd
tid. Förutsättningarna för ett införande av MerÖppet har
bedömts inte vara möjligt i nuvarande lokaler utifrån att ett
antal krav gällande brandsäkerhet inte kunnat uppfyllas. I och
med undersökning kring MerÖppet konstaterades ett flertal
brister vilket också medfört att biblioteket inte längre kan
hyra ut lokalen exempelvis till släktforskargrupper, pensionärsföreningar och dylikt. Ytterligare en inskränkning är att
biblioteket max får ha 30 personer i bibliotekets lokaler, något
som kommer leda till begränsningar för allmänhetens tillgång
till biblioteket.
Under året har mycket av bibliotekets öppna verksamhet varit
pausad på grund av pandemin. Biblioteket har hittat nya vägar
att nå ut till låntagarna och därigenom kunnat fortsätta att
ge en god service till låntagarna genom till exempel bokpåsar
som kunnat hämtas ut.

Plan år 2023-2025

Biblioteken fortsätter sitt arbete med att anpassa bokbestånden utifrån låntagarnas behov. Detta innebär bland annat
inköp av litteratur på andra språk för både barn och vuxna i
form av lättlästa böcker, ljudböcker, e-böcker och språkkurser.
Tillgång till anpassad litteratur och litteratur på modersmålet
är en förutsättning för att nyanlända snabbt ska kunna lära sig
svenska. Som en del av detta arbete arbetas det aktivt med
Polyglutt som är en nyanskaffad digital lästjänst som tillgängliggörs för både förskolor och förskolebarns vårdnadshavare.
Stadsbiblioteket fortsätter också sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer. Utvecklingsarbetet gällande programverksamhet för vuxna kommer att
fortsätta under de närmsta åren; hur använder man internet,
hur hanteras sociala medier, hur söks och används appar och
så vidare. Biblioteket fortsätter också sitt biblioteksrumsmiljöarbete med fokus på mediatek och attraktivitet som nyckelord
för hela biblioteksverksamheten.

Kulturskola
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga kursverksamheten i musik och dans som främst vänder sig till barn och
unga i Strömstads kommun och i viss mån till vuxna. Kulturskolan genomför också musikundervisning i grundsärskolan
och för andra grupper av elever med särskilda behov.

Verksamheten 2022

Kulturskolan kommer att fortsatt arbeta med implementeringen av det styrdokument för kulturskolans verksamhet som är
antaget av barn- och utbildningsnämnden. Utifrån dessa mål
och riktlinjer kommer kulturskolan att skapa former för sitt
systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade
utvecklingsområden utifrån de behov, utmaningar och möjligheter kulturskolan står inför.
Under 2022 kommer kulturskolan att:

• Fortsatt satsa på att öka antalet elever på orkesterinstrument genom olika erbjudanden:

• genom att inför höstterminen 21 ta bort hyresavgift på

instrument likställs instrumenten kostnadsmässigt vilket
innebär att fler nu har möjlighet att välja ett orkesterinstrument, samt fortsatt utveckla verksamhetens orkesterverksamhet för att skapa sociala rum för eleverna.

• Påbörja ett samarbete med Fritidsgården kring ”Öppen
scen”.

• Ett forum ”kulturkansli” har startats upp och med repre-

sentanter för olika verksamheter och från olika förvaltningar. Detta ger en bättre möjlighet till att sprida och förmedla
kommunens verksamheter och möjliggöra nya möten.

• Påbörja ett orkestersamarbete med Tanums musikskola.
• Gratis kurser i musiklek kommer utifrån detta att ges

vilket innebär en låg tröskel för att lära känna kulturskolans verksamhet och en stor möjlighet att ge barn viktig
erfarenhet av rytmik som kan leda till framtida intresse av
kulturskolan.

Plan år 2023-2025

Planen är att arbeta med verksamhetens fokusområden och
att fortsatt utveckla samarbetet med kommunens skolverksamheter, fritidsgårdsverksamhet och kulturliv kring övergripande mål som agenda 2030 och barnkonventionen.
Kulturskolan jobbar vidare på att nå nya målgrupper och har
inför läsåret 21/22 sökt pengar från Kulturskolerådet och
utifrån beviljad ansökan anställt en rytmikpedagog, denna
planeras att fortsatt bli en fast del i Kulturskolans utbud.
Annan aktivitet kommer bli att utveckla kulturskolans digitala
verksamhetssystem för bättre möjligheter till digital kommunikation med elever och vårdnadshavare vilket möjliggör
större kursanpassningar samt ökat utbud.

Gemensamma strategier
Fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning - alla dessa verksamhetsformer
har gemensamma övergripande utvecklingsmål och strategier
för att nå upp till verksamhetsmålen. De olika verksamhetsformerna och skolenheterna har dock skilda aktiviteter utifrån
respektive skola och verksamhetsforms behov som har tagits
fram vid enheternas kvalitetsdialoger. Där det finns specifika
utvecklingsmål för respektive verksamhetsform redovisas de
under respektive verksamhet.

• Utveckla kvalitetsarbetet och skapa en hållbar orga-

nisation Ett utvecklat kvalitetsarbete syftar till att skapa
strukturer och möjliggöra planering, genomförande,
uppföljning och analys av verksamheterna på ett utvecklat sätt. I förlängningen ska arbetet tydliggöra kvalitén i
skolverksamheten samt bidra till lärande och utveckling i
kommunens samtliga skolenheter.
Varje enhet organiserar verksamheten på ett sätt som
möjliggör elevers delaktighet, erbjuder barn och elever
goda möjligheter till hög måluppfyllelse och maximerar
användandet av resurser, både ekonomiska och personella.
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Bemanning och schema är utformade för att tillgodose
elevernas behov i första hand. Grupp och klassindelningar
möjliggör flexibilitet, varierade undervisningsmetoder och
har elevens bästa i fokus.

• Utveckla det kollegiala lärandet i skolorganisationen

Ett kollegialt lärande genom en process där pedagogerna
i det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan
med varandra och samordnar och integrerar lärandet till
nya gemensamma handlingsstrukturer i arbetet. Gemensamma strategier för skolenheten utarbetas för att skapa
gemensam kompetens för att nå verksamhetens mål, samt
mer kvalitativa analyser.

• Utveckla den tillgängliga lärmiljön

Tillgänglighet innebär att verksamheten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger
samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och
fysiska miljöer. Skolan ska identifiera och undanröja
hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra
hela verksamhetens lärmiljö med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga
lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att
vara delaktiga i sitt lärande i den sociala gemenskapen. Att
lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att
kunna inkludera verksamheter. Elever ska erbjudas miljöer
som påverkar och stimulerar lärandet i positiv riktning.
Tillgängliga lärmiljöer är både inom- och utomhusmiljöer.
Skolorna ska tillvarata möjligheten till undervisning i den
närmiljö som erbjuds och verka för att tillhandahålla olika
perspektiv och typer av miljöer.

• Lika chans lika möjligheter

Alla elever i Strömstads skolor ska erbjudas en likvärdig
utbildning. Det innebär att det kompensatoriska arbetet,
tidiga och förebyggande insatser bland annat genom
EHT-teamen, är prioriterade frågor att arbeta med. Alla
enheter ska karaktäriseras av ett normkritiskt förhållningssätt där arbetet att motverka kränkande behandling av
barn och elever är prioriterat.

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer-

och skola

undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa förutsättningar för alla elever att få förutsättningar att utveckla
sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala innehåll.
Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys av
verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och verksamhetsnivå.

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksfor-

Fritidshem

Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för rekrytering av
behöriga lärare i fritidshem, men även en kompetensförsörjningsplan för att fortbilda outbildad personal inom fritidshemmen.

Samtliga aktiviteter inom respektive strategi förväntas leda
till:

• Ökad måluppfyllelse och delaktighet
• Likvärdig utbildning för alla elever oberoende av skolform
• Ökad trygghet och studiero
• Minskat antal kränkningsärenden

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull
fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men
också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom
att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Verksamheten 2022

Fritidshemmets utvecklingsarbete under 2022 kommer
att vara inriktat på en fortsatt implementering av kap 4 i
läroplanen som är fritidshemmets styrdokument. Bristen på
utbildade lärare i fritidshem medför att kraven på de utbildade pedagogerna blir större när det gäller att handleda sina
outbildade kollegor. Fritidshemmens nätverk kommer vara en
viktig del för kompetensutveckling och kollegialt lärande.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till fritidshemmen:

• Strategisk rekrytering och kompetensutveckling
Förväntat resultat

• Ökad kvalitet inom fritidshemsverksamheten
Plan år 2023-2025

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på att
systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera
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Förskoleklass
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera
elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen
ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt
i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har
tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt,
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från
förskola till skola och fritidshem.
Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till
kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande
samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Verksamheten 2022

Fritidshemmets utvecklingsarbete under 2022 kommer att
vara inriktat på en fortsatt implementering av kapitel 3 i
läroplanen som är förskoleklassens styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet gällande planering, genomförande,
utvärdering och analys av verksamheten så att alla elever
ges förutsättningar att utveckla sina förmågor kommer även
fortsättningsvis vara ett centralt utvecklingsområde för förskoleklassen genom att låta eleverna:

na i handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta
utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för
skilda syften,
mer,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur,
teknik och samhälle,

• använda matematiska begrepp och resonemang för att
kommunicera och lösa problem, och

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan
påverka hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsområden specifikt inriktat till förskoleklassen

• Utveckla kompetensen att analysera resultaten av kartläggningsmaterialet samt hitta språket och hitta matematiken

Förväntat resultat

• Ökad kvalitet och måluppfyllelsen utifrån den nationella
läsa skriva räkna garantin

Plan år 2023-2025

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på
att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa
förutsättningar för eleverna att få förutsättningar att utveckla
sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala innehåll.
Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys av
verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och verksamhetsnivå som en del av förskoleklasslärarnas planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen och inte en
parallellprocess vid sidan om.

Grundskola
Skolans uppdrag är att:

• Aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta
dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i
olika sammanhang.

• Ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar såda-

na kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning.

• Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlö-

pande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som
rör dem.

Verksamheten 2022

Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 förutom
implementeringsarbetet med införandet av de nya kursplanerna som införs höstterminen 2022, främst vara inriktat på
områdena att utveckla den pedagogiska, fysiska och sociala
lärmiljön samt att utveckla undervisningens kvalité för elever
med NPF-problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), nyanlända elever samt för elever med utländsk
bakgrund. Den huvudsakliga åtgärden för att nå de långsiktiga
målen är en fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet,
elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt
utveckling av arbetet kring extra anpassningar. Förstelärarnas uppdrag kring tydliggörande pedagogik och tillgängliga
lärmiljöer tillsammans med specialpedagoger och rektorer
förväntas bidra till en utveckling av undervisningen så den
möter upp mot alla elevers behov.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till grundskolan

• Implementering av nya läroplanen Lgr22
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Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning
vid införandet ht 2022.

och verklighetsuppfattning. Betyg inom grundsärskolan sätts
enbart i ämnen om elev och/eller vårdnadshavare önskar
detta.

Verksamhetsår 2022

Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt
utveckling av verksamheten både till form och till innehåll för
att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att
läggas på att främja närvaron och att säkerställa att samtliga
elever har en god arbetsmiljö, en likvärdig utbildning samt
inflytande över och i undervisningen.

Grundsärskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 att
vara inriktat på en fortsatt utveckling av undervisningen enligt
läroplanen Lsär11 samt implementering av de nya kursplanerna som träder i kraft höstterminen 2022. Bristen på utbildade
specialpedagoger med inriktning utvecklingsstörning medför
att tid för handledning av stödresurser behöver säkerställas
så de har god insikt när det gäller vad, hur, och på vilket sätt
respektive elev ska tillägna sig sin undervisning på bästa sätt.

Elever ska få det stöd och den stimulans de behöver
för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Anpassningar av undervisningen, det särskilda stödet,
modersmålsundervisning, undervisning i svenska som
andraspråk samt undervisning av nyanlända elever,
kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form
av utvecklingsarbete. På samma sätt som inom övriga
skolverksamheter är det en utmaning de närmaste åren att
kunna rekrytera legitimerade lärare. Det kräver en samlad
rekryteringsstrategi.

Elever inom grundsärskolan kan antingen läsa integrerat i
grundskolans regi eller i grupp i grundsärskolans regi. Det
är elevens vårdnadshavare som har beslutanderätt på vilket
sätt barnet ska få sin undervisning. Idag finns inte möjlighet
till undervisning i grupp för elever i åk 1-3, vilket innebär att
detta behöver ombesörjas om någon vårdnadshavare önskar
undervisning för sitt barn i grundsärskolans regi redan i lågstadiet. En ny grundsärskola för att möta upp dessa behov är
planerad att byggas i Skee.

Grundsärskola

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och

Grundsärskolan är till för elever med intellektuell
funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada, och ska
ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs
förutsättningar och behov. Grundsärskolan är indelad
i två inriktningar; ämnen och ämnesområden, tidigare
benämnd träningsskola. I inriktningen ämnen läser eleverna
samma ämnen som i grundskolan förutom moderna
språk, medan eleverna inom ämnesområden läser estetisk
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter

• Implementering av nya läroplanen Lsär22

Plan för åren 2023-2025

Utvecklingsområden specifikt inriktat till grundskolan
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning
vid införandet ht 2022

Plan för åren 2023-2025

Grundsärskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt utveckling av verksamheten både till form och till innehåll
för att öka elevernas måluppfyllelse. På samma sätt som inom
övriga skolverksamheter är det en utmaning de närmaste
åren att kunna rekrytera legitimerade specialpedagoger. Det
kräver en samlad rekryteringsstrategi.

Gymnasieskola
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig
och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar
i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till
elevernas allsidiga utveckling. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i
arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen,
internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer
nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Alla som arbetar i skolan ska ge
stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt
som möjligt.

Verksamheten 2022

Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer
under 2022 att vara inriktat på att utveckla de områden som
angetts i verksamhetsplanen. Verksamheten kommer att
arbeta med tydliggörande pedagogik och med att skapa en
tillgänglig lärmiljö i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.
En heltidsmentor ska arbeta aktivt med normer och värden,
strukturstöd, läxläsning och närvarouppföljning. Fortsatt fokus
kommer att ligga på implementering av närvaroplanen som
togs fram under 2021 samt det nya arbetssättet där elevhälsan kontinuerligt träffar arbetslagen för handledning.
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• Ökad digitalisering

ferensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna
är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas
mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste
därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar
och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes
behov och förutsättningar. Vuxenutbildningen ska sträva
efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt
och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och
förutsättningar.

Förväntat resultat

Verksamheten 2022

Många av kompetensutvecklingsdagarna under läsåret kommer att användas till implementeringen av de nya kursplanerna.
En fortlöpande målsättning är att skapa ett program- och
inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt
som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till gymnasieskolan

• Implementering av nya kursplaner i matematik, moderna
språk, engelska samt förändringar på yrkesprogrammen

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning

• Digitaliseringen ska främja lärandet och göra undervisningen mer tillgänglig

Plan för åren 2023–2025

Strömstad Gymnasium behöver fortsätta utvecklingen av
digitaliseringen och skapa digitala undervisningsformer som
gynnar elevernas kunskapsutveckling. I arbetet med att öka
kunskapsresultaten blir den riktade satsningen kring att skapa
en mer tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik viktig.
Verksamheten ska utveckla sina kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt för att kunna möta alla elever och skapa en
mer likvärdig undervisning. Elevernas inflytande över undervisningen ska öka. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att
de utvecklas så långt som möjligt.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också
till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska
förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma re-

Ett nytt samverkansområde etablerades 2021 för de regionala
yrkesutbildningarna vilket har resulterat i att utbudet för medborgarna ökat markant. Det är nu fritt att söka bland de regionala yrkesutbildningarna i samverkanskommunerna Tanum,
Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Lysekil. De samverkande
kommunerna har ingått i ett projekt som heter “Hybridundervisning – ett steg mot att etablera ett lärcentra”. Projektet
kommer att pågå under tre år och finansieras av Fyrbodals
kommunalförbund samt av kommunerna.
Under 2021 startade ett projekt i samverkan med Högskolan
Väst och ett projekt i samverkan med Karlstads universitet i
syfte att skapa en ökad högskoleövergång. Projekten kommer
att pågå under 2022.
Svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta språkutvecklande för att påskynda elevernas språkliga kunskaper i svenska
och därigenom öka genomströmningen. Fler integrerade yrkesutbildningar kommer att startas där eleverna inte behöver
ha läst klart SFI. Detta i syfte att påskynda etableringen och
skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna få ett arbete
efter avslutad utbildning.

Vuxenutbildningen kommer att arbeta fram ett nytt system för
uppföljning av kvalitén i utbildningen under 2022.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till vuxenutbildningen

• Implementering av nya kursplaner i matematik, moderna
språk, engelska samt förändringar på yrkesprogrammen

• Ökad digitalisering
• Ökad samverkan
• Starta särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning

• Digitaliseringen skall främja lärandet och göra undervisningen mer tillgänglig

• Ett ökat utbildningsutbud för invånarna i Strömstad kommun

• En ökad utbildningsgrad av målgruppen
Plan för åren 2023-2025

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och
uppåt. Utbildningen har också en viktig roll för nyanlända
kommuninvånare. Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa eller vara kvar i nuvarande storlek på grund
av att Covid-19 pandemin har lett till att arbetstagare blivit
varslade eller permitterade. Detta ställer krav på verksamheten, att den är flexibel både beträffande organisation och
val av arbetssätt och arbetsformer.
En ytterligare utmaning som vuxenutbildningen står inför är
det ökade behovet av individuella anpassningar samt ett ökat
behov att särskilt stöd, samt att den svenska arbetsmarknaden idag ställer högre krav på sina arbetstagare. Den riktade
satsningen kring att skapa en mer tillgänglig lärmiljö kommer
därför att fortlöpa.
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Barn- och elevhälsan
Barn - och elevhälsan är barn- och utbildningsnämndens centrala elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar också med
åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. Som viktigt
styrdokument för barn- och elevhälsan finns en politiskt antagen barn- och elevhälsoplan (senast reviderad 2020-06-23).
Detta övergripande dokument avser att skapa likvärdighet
inom elevhälsan, och säkra en god kvalitet i alla verksamheter
inom barn- och utbildningsförvaltningens område. Planen ska
framförallt vara ett stöd för skolledning och personal att inom
varje enskilt skolområde formulera en egen, tydlig plan där
det beskrivs vad man avser att göra och på vilket sätt. Barnoch elevhälsan är en stödorganisation som hjälper skolor och
förskolor i deras elevhälsoarbete, och det skall vara tydligt för
alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Verksamheten 2022

Under verksamhetsåret kommer Barn- och elevhälsan att
utveckla elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är förenlig med gällande lagar och förordningar. Utvecklingen ska
också garantera att barn- och elevhälsans resurser används på
ett optimalt sätt utifrån god ekonomisk hushållning, samt att
organisationens utformning stöds av aktuell forskning inom
området och ger en god effekt på elevernas kunskapsutveckling. De olika professionerna inom barn- och elevhälsan ska
fortsätta att ingå i olika projekt och arbeta tillsammans med
basorganisationen för att nå uppsatta mål. Verksamheten
fortsätter att samverka med olika aktörer både inom barnoch utbildningsförvaltningen och med andra förvaltningar
inom Strömstads kommun, samt med externa kringaktörer för
att nå positiva resultat för alla barn, ungdomar och deras familjer. På dessa samverkansarenor är fokus på helhet och att
hitta lösningar tillsammans, alla delar är viktiga för att barnet/
ungdomen ska må bra och lyckas i skolan.

Under 2021 utarbetades en utvecklingsplan som syftar till att
utveckla barn- och elevhälsan inom sex områden:

•
•
•
•
•
•

Ökad måluppfyllelse
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Likvärdighet/systematik
Tillgänglighet
Arbetsuppgifter
Rekrytering

Arbetet med dessa sex områden initierades framgångsrikt
under 2021 och ska fortsätta att implementeras under 2022.

Plan för 2023-2025

Framtidens vårdmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens
(VGR) viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla hälsooch sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023. Detta
är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR),
privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland.
Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. I fokus står informationsutbyte inom vårdverksamheter,
men detta kommer även påverka barn- och elevhälsans journalarbete. Strömstads kommun har förbundit sig att gå med
i en av tre optioner (option 1). Kostnaderna består av både
lönekostnad för projektorganisation, implementeringskostnad, driftskostnader och support. Exakta kostnader är inte
klarlagda från VGR. Projektet genomförs i samverkan mellan
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn och elevhälsan ska fortsätta sitt arbete med de områden
som identifierats i utvecklingsplanen samt fortsätta arbetet
med att tydliggöra sin roll som ett stöd till skolorna, där tillgänglighet och tydlighet är honnörsord.

Måltidsverksamhet och städ
Måltidsverksamheten 2022

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken i
LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge.
Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, grundskolor, gymnasieskola, särskilda boenden samt
till brukare som är biståndsbedömda för matdistribution. I
måltidsverksamheten utgörs basen av fem tillagningskök.
Ombyggnation har under 2021 genomförts på Jägarens kök,
på Beaterbergsgårdens kök samt på Solbogårdens kök. Från
om med november 2021 tillagas alla måltider till de boende
på respektive äldreboende i kommunen. Måltider till förskola,
grundskolor samt gymnasieskola tillagas i Strömstiernaskolans
c-kök och i Pilen 5, Sjukhusköket. I Strömstiernaskolans c-kök
samt Pilen 5, Sjukhusköket lagas de måltider som dels äts på
respektive enhet samt huvudkomponenten till måltider som
distribueras och äts på övriga förskolor, på grundskolor samt
på gymnasieskola. Kosters och Rossö förskola/skola är också
tillagningskök av geografiska skäl. Måltidsverksamhetens
styrdokument utgörs av en politiskt antagen kostpolicy samt
därtill tillhörande handlingsplan. Båda dessa styrdokument
bör revideras under 2022.

Städverksamheten 2022

Den kommunala städenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen utför lokalvård på cirka 39 500 m2. Största
objekten är Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan.
Lokalvård genomförs även inom kommunens övriga förvaltningar. Några uppdragsgivare är tekniska kontoret, socialtjänsten, reningsverket, Stadshuset. Även äldreomsorgen och
hemtjänsten tar del av verksamhetens tjänster. Totalt utförs
lokalvård på 47 enheter. Styrdokument för verksamheten utgörs bland annat av antagna riktlinjer för städverksamheten.

Måltidsverksamhet och städ, plan för åren 2023 2025

För att kunna bedriva en bra måltidsverksamhet krävs hållbara
lokaler. Måltidsverksamhetens kök är gamla, detta gäller både
tillagningsköken och mottagningsköken. Med verksamhetens
olika styrdokument som utgångspunkt kommer måltids- och
städverksamheten att fortsätta sitt systematiska kvalitetsarbete på liknande sätt som förskolan och skolverksamheterna.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och
renovering av Pilen 5, Sjukhusköket samt Strömstiernaskolans
c-kök kommer planeringsarbetet att fortsätta. Det finns också
behov av åtgärder i mottagningsköken på Skee skola samt
Valemyrskolan. Politiska beslut kring framtidens tillagning av
måltider till förskola och skola kan komma att påverka det
fortsatta arbetet gällande planering av måltidsverksamhetens
tillagningskök, mottagningskök.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

12,9

13,4

13,1

Bidrag

39,2

27,6

26,9

Övriga intäkter

17,1

18,1

17,3

Summa Intäkter

69,3

59,1

57,2

Intäkter (+)

Kostnader (-)
Personalomkostnader

-304,3

-302,5

-311,6

Lokalkostnader

-53,0

-53,5

-56,1

Övriga driftskostnader

-72,7

-64,2

-64,6

Avskrivning

-3,9

-4,5

-4,1

Internränta

-0,2

-0,2

-0,1

-434,1

-424,9

-436,5

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

-364,8

-365,8

-379,2

-363,8
-1,0

-365,8
0,0

-379,2
0,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Investeringar i förskolor, grundskolors
utemiljö

0,7

0,7

0,8

0,8

Investeringar i kök- och städverksamhet

0,3

0,3

0,3

0,3

Möbler och övriga inventarier (tillgänglig
lärmiljö)
Data/El nätutbyggnad

2,0

2,0

2,0

2,0

0,2

0,2

0,2

0,2

Skrivare och kopiatorer

0,3

0,3

0,3

0,3

Kulturskola

0,1

0,1

0,1

0,1

Skolbibliotek

0,1

0,1

0,1

0,1

Bibliotek

0,2

0,2

0,2

0,2

Investeringar inventarier pga
nybyggnation Strömstierna
Investeringar inventarier pga
nybyggnation grundsärskola
Byte av IST Extens till IST Admin
(förvaltningens källsystem)

0,0

X*

X*

0,0

0,0

X*

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,8

3,8

3,8

Summa:

* kan inte beräknas i nuläget
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Peter Sövig
Förvaltningschef: Aya Norvell

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden
enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor
samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Administrativa avdelningen
Den administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion som håller ihop verksamheterna på förvaltningen.
Avdelningens uppgift är att utifrån verksamheternas behov
leda, utveckla, samordna och kvalitetssäkra förvaltningens
administrativa processer och erbjuda administrativt stöd.
Avdelningen ansvarar bland annat för nämndadministration,
registrering, information, kommunikation, ekonomi, it-stöd
som vårt verksamhetssystem med mera.

Verksamheten under år 2022

Utifrån nämndens mål om effektiv handläggning med ökad
kostnadstäckningsgrad samt en effektiv och rättssäker hantering av ansökningar och anmälningar fortsätter förvaltningen
att utveckla sina processer. Allt i syfte att öka service, rättssäkerhet, likabehandling och förbättra de tekniska hjälpmedlen
och informationen till våra kunder och medborgare. Verksamheten som är en serviceorganisation för avdelningarna på
förvaltningen jobbar med registrering, service och support internt som externt, nämndadministration, fakturering, utskick,
utveckling av interna rutiner som program och processer för
att förenkla handläggning och för sökande.
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Vi jobbar med ständiga förbättringar och utveckling av förvaltningens verksamhetssystem och integrationer till kommunens
e-tjänstplattform och e-arkiv. Ett arbete påbörjades under
2021 att skapa upp e-tjänster av våra sjuttiofem blanketter
och koppla ihop dem med vårt verksamhetssystem Vision.
Detta förenklar ansökningsförfarandet för sökanden som kan
kommunicera, komplettera och följa sitt ärende via ”mina
sidor” genom en säker inloggning. Planen är att få igång så
många e-tjänster som möjligt under 2022.
Ett annat stort arbete som påbörjats under 2021 är ett
gemensamt e-arkiv där vi tillsammans med sju andra ”Vision-kommuner” tagit fram strukturer, tittat över data som
ska flyttas till slutarkiv och vad för data vi har i systemet. Detta
för att säkert kunna arkivera i kommunens gemensamma
e-arkivsystem de kommande åren.
Arbetet som vi påbörjat kring kommuncenter och överlämningen av våra frågor ser vi är igång under 2022 men att vi
fortsatt behöver finslipa och förbättra svaren och den information som finns på vår webbsida.
Under Coronapandemin har vi sett hur viktigt det har varit
med ett fungerade digitalt arbete både från arbetsplatsen och
via våra hemarbetsplatser, vilket utmynnat i en översyn av förvaltningens datorer, program och utrustning. En utbytesplan
har tagits fram. Fler ser även fördelen med att använda olika

enheter vid tillsyn och kontroller som underlättar arbetet
vilket gör att vi utnyttjar vårt verksamhetssystem ännu mer.
Även digitala möten och kommande projekt kring Microsoft
365 kommer att förändra och styra informationsflödet på ett
bättre sätt än tidigare.

Plan för år 2023-2025

Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning,
kompetent personal, förbättrad information och service och
ändamålsenliga processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel
på detta är:

•
•
•
•
•
•

E-tjänster
E-arkiv
Digital signering
Informationsfilmer
Digital handläggning för hela förvaltningen
Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet
Vision

Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-,
bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag
att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna
och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn
och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens reglemente samt de mål som nämnden antagit för verksamheten.
En stor del av avdelningens arbete utgörs av myndighetsutövning som styrs av PBL samt av annan tillämplig speciallagstiftning. Avdelningen arbetar likt miljö- och hälsoskyddsavdelningen till stor del på delegation från nämnden.

tet med föreskrifterna är att kommande detaljplaner och
tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig struktur och ett
enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt. Regeringens
ambition är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Detta är en del i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess och planenheten anpassar sitt arbete.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner
samt hanterar förhandsbesked och upprättar undersökningar
av betydande miljöpåverkan för detalj- och översiktsplaner.
Avdelningen deltar vidare i kommunens arbete med översiktsplanering.

Genom att en stadsarkitekt anställts under 2021 är förhoppningen att under 2022 kunna lägga mer tid på att ta fram
ett kulturmiljöprogram som stöd för handläggning av äldre
bebyggelse samt att utveckla samarbetet kring gestaltningsfrågor med övriga kommunala förvaltningar.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i enlighet
med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår även kommuninvånare och övriga kunder med service och upplysningar
kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Byggenheten är konjunkturkänslig och hur verksamheten bedrivs styrs till stor del av vilken mängd ärenden som kommer
in. Enheten har via sin resursbehovsutredning visat att vi har
en resursbrist för att kunna hantera tillsyn enligt plan- och
bygglagen. Under perioder med färre inkomna ärenden finns
dock en möjlighet att delvis komma ikapp med den tillsynsskuld som finns.

Kart-, och mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå
övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga
kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar för
att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt utveckla
tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) till övriga
delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2022

Under 2022 förväntas inte planenheten lägga så mycket tid på
översiktlig planering då bedömningen är att aktuella översiktsplaner då ska finnas för kommunens samtliga delar. Detta
ger mer tid för detaljplanering. Under 2021 har flera projekt
som tillfälligt stannat av under pandemin startats upp igen
och det råder stor efterfrågan på att få komma igång med
detaljplaner.
Detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ska
följa Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner. Syf-
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Nämnden avser dock att prioritera bygglovshandläggning
samt hög kostnadstäckning framför systematiskt tillsynsarbete.
När det gäller kart-, mät- och GIS-verksamheten riktar sig
stora delar av denna verksamhet internt. Det är övriga förvaltningar och kommunala bolag som önskar hjälp med till exempel inmätningar eller framtagande av analyser i GIS. GIS-verksamheten är idag till viss del en support till övriga kommunen
men när det gäller större projekt tar vi ut avgift enligt gällande
taxa på samma sätt som vi gör för mätuppdrag.
Under 2022 kommer upphandlingen av kommunens kartsystem slutföras tillsammans med Tanum, Munkedal, Sotenäs
och Lysekils kommuner. Utgången av denna upphandling
kommer påverka samtliga kommunens verksamheter i någon
grad då det kan bli aktuellt med konvertering av data och
utbildningsinsatser för ett nytt system.

När det gäller mätteknik är planen att under 2022 komma
igång än mer med drönarteknik för att kunna effektivisera
arbetet. Vi kommer också fortsätta pågående samarbete med
Lantmäteriet för att kvalitetsförbättra gränser i kartan.

vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi kan börja
jobba med till exempel massberäkningar inför exploateringar
och vi kan jobba med 3D-modeller för att lättare kommunicera förslag med våra medborgare.

Plan för år 2023-2025

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

En stor del av avdelningens verksamhet är beroende av ett
externt intresse av att exploatera och bygga.
Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att
se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft
utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov
och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete
som behöver finansieras med kommunala medel då det inte
finns en extern exploatör och kanske inte ger så många nya
byggrätter. Miljö- och byggnämnden avser i mån av utrymme
att se över och uppdatera gamla detaljplaner.
På nationell nivå fortsätter arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess och man kan räkna med att det under
kommande år kommer fler och fler krav på kommunen att
anpassa sitt arbete till denna process. Det kan också komma
krav på att digitalt tillgängliggöra äldre detaljplaner.
På byggenheten fortsätter arbetsbelastningen vara beroende
av ett externt önskemål att bygga. Minskar trycket på ansökningar finns möjligheten att jobba med tillsyn. Detta kan dock
påverka ekonomin då delar av tillsynsarbetet inte är finansierat av intäkter.
Det pågår en översyn av plan- och bygglagen när det gäller
bygglovsverksamheten. Förslaget är att de nya reglerna ska
träda i kraft 1 januari 2023. Om så blir fallet får verksamheten
anpassa sig till de nya reglerna med utbildning, information
till medborgare och nya mallar och rutiner.
Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av
instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga i
framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. Detta
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Avdelningen har huvudsakligen följande ansvarsområden:

•
•
•
•
•
•
•

Miljöskydd
Hälsoskydd
Naturvård
Livsmedel
Alkohol
Tobak
Receptfria läkemedel

Avdelningens arbete inom dessa områden bedrivs utifrån en
tillsynsplan som antas av miljö- och byggnämnden. Tillsynsplanen bygger på det behov som definieras utifrån en behovsutredning och de ekonomiska resurser som finns.

Verksamheten under år 2022

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utgör en viktig pusselbit
i kommunen för att vi ska nå de visioner och mål som är
uppsatta. Men även för att uppfylla de förväntningar som
finns hos kommunens medborgare och de krav som finns
hos individer, familjer och företag för att kommunen ska vara
attraktiv och locka till att flytta hit.
För familjer är det inte minst viktigt att veta att deras boendemiljö är god och inte utgör en risk för framförallt barnens
hälsa. Vilket även gäller den tid de vistas på förskola, skola
eller fritids. Det är ett arbetsområde som vi historiskt inte har
prioriterat lika högt som nu och framöver. Bor man i Strömstads kommun, eller vill flytta till Strömstads kommun, så ska

man veta att boendemiljö är hälsosam oavsett var boendet
ligger, vem som är fastighetsägare eller vilka ekonomiska
resurser man har. Det samma gäller för undervisningslokaler.
För att säkerställa detta krävs att vi bedriver ett systematiskt
och långsiktigt tillsynsarbete. Något som prioriteras högt
under kommande år.
Många som bor i Strömstad eller besöker Strömstad gör det
för det utbud av friluftsliv som erbjuds i kommunen. Det
innefattar både friluftsliv på land såväl som till sjöss. Det rör
sig om naturmiljöer som vi vill bevara för att även kommande
generationer ska få uppleva den natur som fångat många av
oss som bor och verkar i Strömstad. Vår ambition är att under
kommande år utnyttja resurser till att värna om den fria rörligheten längs vår kust, kvaliteten på vårt badvatten och den
tätortsnära natur som gör vår stad levande och tilltalande att
bo, umgås och arbeta i. Miljötillsyn och naturvård har tidigare
prioriterats högt, vilket den även fortsättningsvis kommer att
göra.
Företag, stora som små, utgör en del av Strömstads identitet.
De krav som ställs på företag är många gånger långtgående.
Miljölagstiftningen är även den omfattande. För både redan
etablerade verksamheter och de som vill etablera sig här, är
det viktigt att de får stöd och vägledning, att alla behandlas
lika och att de krav som ställs faktiskt gör skillnad. Småföretag,
som är en viktig del i ett sunt företagsklimat, har inte samma
möjlighet som större företag att alltid känna till hur lagstiftningen som berör dem förändras. Här har vi stora möjligheter
att med ett proaktivt arbete öka kunskapen hos företagen och
underlätta för dem att göra rätt från början. Det sparar tid
och resurser för dem såväl som för oss. Att sprida information
och kunskap är något som vi kommer att arbeta med under
kommande år.
En ort med mycket besökare erbjuder ofta ett stort utbud
av matbutiker, restauranger och caféer. Strömstad är inget
undantag. Utbudet är stort och varierande och förväntningar-

na på kvalitén är hög. Huruvida maten smakar bra kan vi inte
påverka, men vi kan genom vårt arbete säkerställa att maten
är säker att förtära, att den produkt som en konsument köper
motsvarar den produkt som förväntas och att inga otillåtna
produkter saluförs.
Strömstads kommun ligger i framkant inom många av de
områden som avdelningen arbetar med. Det beror på flera
faktorer. Vi har under lång tid verkat för att ha en bra relation
med både medborgare och företag. Vi har insett att god service, rättvis behandling och kompetens är avgörande för att vi
tillsammans ska skapa det Strömstad som vi vill ha.

Plan för år 2023-2025

Som för år 2022 är det ekonomin som är avgörande för vad
vi kommer att hinna med under 2023-2025. Vi vet ungefär
vilken ram vi kommer att få för 2022, medan det för 2023 och
framåt är oklart. Med en oförändrad ekonomi så kommer det
vi arbetar med under 2023 till 2025 inte att avvika i någon
stor omfattning från det som redovisas ovan. Det som vi i
dagsläget prioriterar högst förväntas även framöver var högt
prioriterat.
Arbetet med tillsynen på flerbostadshus har under 2021
påbörjats och det kommer att fortsätta över 2022 och framåt.
Antalet flerbostadshus är många och för att säkerställa en
bra och attraktiv inomhusmiljö krävs ett kontinuerligt och
långsiktigt arbete.
Välplanerad och återkommande tillsyn underlättar både
för oss och för verksamheten. Återkommande tillsyn ger
möjlighet till ett aktivt informationsutbyte vilket underlättar
för verksamheter att göra rätt. Och det är en av våra viktigaste
uppgifter - att hjälpa verksamheter att göra rätt utan att de
först ska göra fel. Ändras lagstiftningen så bör vi informera berörda verksamheter om det så snart som möjligt. Det ger dem
möjlighet att göra rätt från början, snarare än att vi vid tillsyn
ska uppmärksamma att verksamheten inte efterlever de krav
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som finns. Elektroniska kontaktytor underlättar möjligheten
att snabbt och utan större arbetsinsats få ut information till
en större krets. Med ett förväntat resursunderskott även
fortsättningsvis så är det väl investerad tid. Att informera och
ge vägledning. Det vill vi långsiktigt arbeta med för att bidra
till en positiv företagsutveckling.
Under 2021 pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan
för markföroreningar. Handlingsplanen är nödvändig för att
vi ska kunna arbeta systematiskt med att åtgärda markföroreningar. I rätt ordning. Vilket är viktigt i en situation när
resurserna inte medger en hög åtgärdstakt. Att åtgärda markföroreningar är inte enbart en miljöfråga. När markföroreningar åtgärdas så minskar det risken för människors hälsa. Det
kommer även att underlätta arbetet med framtida detaljplaner och bygglov. Att arbeta proaktivt med markföroreningar är
viktigt för att kommunen ska vara attraktiv för exploatering.
För ett år sedan antog Strömstads kommun en dagvattenpolicy. Skyfallen över delar av Sverige, och Strömstad, de senaste
månaderna belyser de problem som finns och som kan
komma att öka framöver. Dagvatten påverkar miljön, befintlig
bebyggelse och kommande exploateringar i en mycket stor
utsträckning. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vill framöver
arbeta betydligt mer med dagvattenfrågor. Men det går inte
med befintliga resurser och det kräver även att kommunen
gemensamt tar krafttag i samverkan med fastighetsägare och
verksamheter.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en naturvårdsplan för
Strömstads kommun. Den bör ligga till grund för ett fortsatt
arbete inom avdelningen, miljö- och byggförvaltningen och
andra förvaltningar. En bra naturvårdsplan och ett strategiskt arbete med naturvård såväl inom som utanför tätorten
bedöms ha stor betydelse för att kommunen långsiktigt ska
kunna erbjuda natur och friluftsliv i världsklass.

Räddningstjänsten
Avdelningen har huvudsakligen följande ansvarsområden:
Förebyggandeverksamhet för att säkerställa brandsäkerheten
i olika verksamheter och byggnader genom tillsyn av verksamheter och byggnader samt att tillhandahålla rådgivning,
information och utbildning för kommunala förvaltningar och
enskilda personer. Räddningstjänsten utgör även remissinstans för olika myndigheter och kommunala förvaltningar och
ger tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänstens operativa verksamhet behöver för förhindrande av olyckor, bryta pågående olycksförlopp, utreda
olycksförlopp och orsak och ge erfarenhetsåtervinning efter
olycka.

Verksamheten under år 2022

En stor utmaning inom räddningstjänsten är att upprätthålla
nuvarande nivå och utan en skenande kostnadsökning inom
verksamheten, utifrån kommande nya lagstiftningar och
nya föreskrifter. Detta ställer högre krav på utförande inom
förebyggande och operativ verksamhet samtidigt som vi hela
tiden måste vara vaksamma på att gradvis anpassa verksamheterna till ökade risker i samhället. En annan utmaning är att
säkerställa den operativa förmågan på Kosteröarna.
För att klara av utvecklingen ska vi fortsätta satsa på kontinuerlig fortbildning av vår personal och ha en god övningsverksamhet som utgår från de behov som finns. För att vi ska
klara vårt uppdrag kommer vi under året att tillsammans med
Tanums räddningstjänst samverka inom den förebyggande
och operativa verksamheten. För kommunens boende är det
viktigt att deras boendemiljö är säker och inte utgör en brandrisk. Detta gäller även den tid som barn vistas på förskola,
skola eller fritids. För de som bor i Strömstads kommun, eller
vill flytta till Strömstads kommun, så ska man veta att boendemiljö är brandsäkert oavsett var boendet ligger. Det samma

gäller för undervisningslokaler. För att säkerställa brandsäkerhet krävs att vi bedriver ett systematiskt och långsiktigt
tillsynsarbete.
Viktigt ingångsvärde i strävan mot utveckling och anpassning
är att lära från de räddningsinsatser som genomförs framförallt av kommunens egen personal men även genom att ta
del av erfarenheter från insatser på andra håll i landet samt
att omvärldsbevaka avseende utveckling, teknik och metod,
nya risker och nätverka med andra. Detta kommer vi att göra
genom att inom:
Förebyggande verksamhet

• Anpassa tillsynsverksamheten enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift gällande tillsyn.

• Arbeta i samverkan med kommunens förvaltningar för

att se över möjligheterna att förebygga andra olyckor än
bränder.

• Upprätta en plan för brandvatten i samråd med berörda
verksamheter.

• Inventera radhusbestånd samt kartlägga deras brandskydd.
• Rättssäkra vår förebyggande verksamhet.
• Arbeta för att rekrytera räddningspersonal.
Räddningstjänst

•
•
•
•

Säkra verksamhetens kvalité utifrån gällande föreskrifter.
Upprätta en förmåga vid höjd beredskap.
Se över förmågan avseende olyckor med farligt ämne.
Se över ansvarsförhållandet avseende dykning vid drunkningstillbud.

• Se över förmågan på Kosteröarna.
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Under kommande år kommer räddningstjänsten fortsätta att
anpassa verksamheten utifrån nya risker i kommunen och
ändrade förutsättningar från olika myndigheters nya krav,
lagstiftning och regelverk. Samverkan med kommuner och
Strömstads kommuns förvaltningar kommer att utökas.
Förebyggande verksamhet

• Minska antalet bränder i skog och mark.
• Förbättra förutsättningar för effektiva räddningsinsatser på
komplexa byggnader.

• Fortsätta arbetet med att säkerställa brandvattenförsörjning.

• Fortsätta att fördjupa samverkan med Tanums räddningstjänst.

Räddningstjänst

• Se över förmågan avseende olyckor med farligt ämne.
• Fortsätta att öka operativ förmåga på Kosteröarna.
• Fortsätta utveckla samverkan med intilliggande kommuner
i Norge.

• Fortsätta att fördjupa samverkan med Tanums räddningstjänst.

• Fördjupa samverkan med Sotenäs räddningstjänst.
• Fortsätta att arbeta för att rekrytera räddningsmän.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

14,9

17,4

17,6

Bidrag

0,9

0,6

0,7

Övriga intäkter

1,2

0,2

0,3

17,1

18,2

18,5

Intäkter

Summa Intäkter
Kostnader
Personalomkostnader

-35,1

-36,9

-38,4

Lokalkostnader

-5,1

-4,9

-5,0

Övriga driftskostnader

-5,6

-6,1

-6,7

Avskrivning

-1,8

-1,9

-2,0

Internränta

-0,2

-0,1

-0,1

-47,7

-50,0

-52,2

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

-30,6

-32,6
1,9

-31,8

-31,8
0,0

-33,7

-33,7
0,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Brandtankenhet

0,5

0,0

0,0

0,0

Brand/räddningsenhet
Skee
Klippverktyg

3,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Reinvestering av
utrustning
Flygfotografering inkl.
kartering på Koster
Programvara för
fotogrammetri
GPS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

It-utrustning

0,2

0,2

0,0

0,0

Andningsskydd

0,0

0,0

0,4

0,4

Radiokommunikation

0,0

0,0

0,1

0,1

Brand/räddningsfordon
Syd Koster
Brand/räddningsfordon
Nord Koster
Mätbil

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

Räddningsbåt med släp

0,0

0,0

0,0

1,0

Summa:

5,1

1,9

2,7

1,6

Investeringar
Mnkr

Tekniska nämnden

Budget
2022

Plan
2024

Plan
2025

3,9

1,5

1,1

1,5

1,1

Pilen 5
Brandlarm

Skattefinansierad verksamhet

2,0

Generellt underhåll

3,3

Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Ombyggnad av kök

24,0

Inom den skattefinansierade verksamheten ansvarar tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter,
arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och
fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik,
småbåtshamnar och gästhamnar.

Gator, vägar och
parkering:

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Tekniska nämnd och förvaltning
Tekniska förvaltningens administrativa avdelning tillhanda
håller stöd och service och samordnar samtliga avdelningar
inom förvaltningen och politiken. Stöd och service ges inom
ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, policyfrågor,
diariehantering samt generell administration. Här ingår även
förvaltningens verksamhetsutvecklare och operativa chef.
Dessutom ingår drift och administration av förvaltningens
fastigheter i verksamheten. EkoPark Strömstad, kommunens
mötesplats för natur- och miljöintresserade är också en del av
verksamheten.

Verksamheten under år 2022

Förvaltningen arbetar vidare med att effektivisera den interna
styrningen och det interna och externa samarbetet samt
förbättra den administrativa hanteringen. Förvaltningschefen
vill arbeta för att få en sammanhållen organisation med god
framförhållning.
En god sammanhållen organisation har en gemensam
värdegrund och goda arbetsförhållanden. Under 2022 ska
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2023

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter
Avgifter

14,7

16,6

16,0

Bidrag

0,7

0,0

0,0

Övriga intäkter

15,5

14,3

21,2

Summa Intäkter

30,9

30,9

37,2

Kostnader

SÄBO

10,0

27,0

Summa Pilen 5:

39,3

30,9

Tillgänglighetsanpassning

0,1

0,1

0,1

0,1

Belysning, stolpar m.m.

0,6

0,6

0,6

0,6

Reinvestering lekplatser

0,3

0,3

0,3

0,3

Lekplatser

1,0

1,0

1,0

1,0

Havsnära stråk centrum

0,4

Gatuutbyggnad Myren

7,0

4,1

3,5

Cykelvägar och
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder
Reinvesteringar gångbroar
Strömsån
Replantering träd

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

12,2

6,7

6,1

2,6

0,0

0,0

Summa gator, vägar och
parkering:

Personalomkostnader

-19,0

-18,3

-19,0

Fordon

Lokalkostnader

-14,2

-2,0

-16,2

Övriga driftskostnader

-21,9

-39,4

-30,8

Avskrivning

-9,9

-10,3

-15,7

Utbyte, Traktor 2 Näsinge/
Skog
Saltspridare/snöblad

Internränta

-2,6

-2,3

-3,5

-67,5

-72,3

-85,2

-36,7

-41,3

-48,0

-13,2
-23,4

-41,3
0,0

-48,0
0,0

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

Summa fordon:

2,2

1,0
0,3

0,0

1,3

Hamnverksamhet
Utveckling gästhamn

0,1

0,1

0,1

0,1

Renovering småbåtshamn

1,0

1,0

1,0

1,0

Reinvesteringar
kajanläggningar
Utredning gamla kajer

3,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

1,5

Renovering gamla kajer

5,0

Stationskaj

1,0

Linfärjan Bojan

1,5

Linfärjan Kosterlänken

2,0

Skurveskär

1,0

0,0

Uppgradering badplatser

0,5

0,5

Slipen

2,8

Summa
hamnverksamheten:

12,4

11,6

4,1

4,1

TOTALT

63,9

50,5

11,7

7,8

personalen och verksamheterna på TP flytta till ändamålsenliga lokaler på Mekanikern respektive Österröd. Förvaltningen
fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
och kommer under året även att intensifiera värdegrundsarbetet med utgångspunkt i kommunens beslutade riktlinjer. I
vår organisation finns en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.
Förvaltningen kommer att arbeta med fokus på ökad framförhållning genom att utveckla den strategiska ledningen för att
möta upp och arbeta mot kommunens övergripande mål och
etappmål. Verksamhetsplaneringen har sin utgångspunkt i de
etappmål som tekniska nämnden beslutat om, Attraktivt att
bo, besöka och verka i samt En hållbar kommun. Vägen mot
de övergripande målen och visionen ska präglas av ökat invånarengagemang, effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning, god social hållbarhet och offensivt samhällsbyggande.

Digitalisering – E-tjänster
Manuell administration och pappershantering ska ersättas
med innovativa digitala lösningar. Målet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
och högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Förvaltningen fortsätter under 2022 att arbeta med digitalisering med utgångspunkt i kommunens digitala strategi och de
prioriterade digitaliseringsprojekt som beslutats.

Administration
Förvaltningens administration tillhandahåller stöd och service
till samtliga avdelningar inom förvaltningen och ska ständigt
arbeta för att möta det behov som finns i verksamheten.
Under 2022 fortsätter administrationen i samarbete med
förvaltningens avdelningar att utveckla och kvalitetssäkra
respektive avdelnings ärendehantering. Kompetensutveckling
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och samverkan med kommunens övriga förvaltningar ingår i
utvecklingsarbetet. Fokus ska ligga på att utveckla verksamheten med hjälp av digital teknik utifrån verksamhetsbehov
och invånarnytta – digitalt först.
För EkoPark Strömstad fortsätter arbetet med folkbildning i
teman inom hållbar utveckling, miljö och natur. Under kommande år blir det viktigt att arbetet inriktas på kommunens
hållbarhetsmål. En del i detta är införande av matavfallsinsamling i kommunen.

Fastigheter
Förvaltningen ansvarar för fastigheterna; Pilen 5, Kustbevakningen, Strömstad Ridklubb, Myrens Mekaniska samt före
detta bensinlagret kallat Oljeberget. För fastigheter och anläggningar inom taxekollektiven ligger ansvaret på respektive
verksamhet.
För Pilen 5 är ett förvaltningsavtal tecknat med AB Strömstadslokaler. Fastighetens storkök kommer att byggas om och
det förväntas färdigställas under 2022. Ombyggnationen görs
för att öka produktionen av portioner och för att förbättra
arbetsmiljön. Ett nytt särskilt boende för äldre planeras att
inrättats i Pilen 5. Först ska projektering genomföras och
därefter upphandling av entreprenör. Preliminär byggstart
efter sommaren.

Plan för år 2023-2025

Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge
förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag
och så effektivt som möjligt tillgodose medborgarnas och
verksamheternas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, tätortsnära
skog samt Näsinge flygplats
Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med bra teknisk
försörjning som underlättar och förbättrar kommunikationerna inom samt till och från kommunen. Här finns även
parkeringsverksamheten som omfattar parkeringsövervakning
i centrum, parkeringsbuss, underhåll av parkeringsplatser och
parkeringsautomater.
I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande underhåll av gator och vägar, snöröjning på kommunens gator och
vägar samt skötsel av kommunens tätortsnära skogar.

Verksamheten under år 2022

Arbetet fortsätter med underhåll av kommunens tätortsnära
skog utifrån antagen skogsbruksplan. Fokus kommer att ligga
på röjning av undervegetation i de områden i tätorterna som
är eftersatta. Under året fortsätter verksamheten arbeta med
att byta ut belysningsarmaturer till miljövänligare LED-belysning.
Verksamheten arbetar fortlöpande med trygghets- och tillgänglighetsvandringar, vilka görs i samarbete med kommunens folkhälsostrateg samt berörda föreningar och medborgare.
Efter antagen cykelplan kommer verksamheten lyfta upp en
åtgärdsplan som hanteras i takt med beviljade medel.
Under året kommer arbetet med iordningställande av rekreationsområde vid Röd/Strömsvattnet fortsätta. Syftet är att
göra naturen mer tillgänglig.
Under året kommer renovering av de två mindre gångbroarna
över Strömsån genomföras utifrån ett akut underhållsbehov
som framkommit i tidigare besiktningar. Verksamheten ser
det som ett behov som behöver göras skyndsamt då det
finns risk att om inte åtgärder vidtas kan broarna komma att
behöva stängas.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbete med trygghets- och tillgänglighetsvandringar.

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommunens belysning.

• Fortsätta arbete med att underhålla kommunens tätortsnära skog enligt skogsbruksplanen.

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor,
planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även upplåtelse av
allmän platsmark.

Verksamheten under år 2022

Underhåll av parker och grönområden pågår enligt underhållsplan. Verksamheten bedrivs via upphandlad entreprenad
i samverkan med våra kommunala bolag.
Verksamheten fortsätter sin inventering av träd i parkmiljöer
för att kunna upprätta plan för kommunens befintliga träd,
föryngring och återplantering.
Kommunens samtliga lekplatser kommer fortsätta att inventeras för att kunna reinvestera och utveckla dem. Fokus kommer
att ligga på att få ett antal inkluderande lekplatser i Strömstads kommun. Under kommande år kommer samarbetet
med de kommunala bolagen avseende lekplatserna utvecklas.
Fortsätta utveckla kommunens havsnära stråk i centrum.
Under året fortsätter verksamheten att byta ut handhållna
motorredskap till batteridrivna alternativ som ett led i att nå
målet fossiloberoende 2030.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbete med kommunens lekplatser.
• Fortsätta utveckla kommunens grönytor .
• Fortsätta arbetet med att etablera tätortsnära vildängar.
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Sidoordnad verksamhet
Här ingår kommunens bilpool som tillhandahåller fordon till
uthyrning för hela kommunen. Fordonsadministration och
skötsel av samtliga fordon för tvätt och övrigt underhåll sker
inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2022

Arbeta med att succesivt ställa om kommunens fordonspark
inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. För
att verksamheten ska kunna fortsätta utveckla fordonsparken
krävs det att ett utökat mandat tilldelas verksamheten.
Under året ska kommunens bilpool ses över. Resandet har
minskat som en följd av pandemin.
Allmän renhållning ska under året bli helt fossiloberoende
gällande drivmedel. Det återstår endast en dieselbil som ska
bytas ut mot en eldriven med samma användningsområde.
Verksamheten har ett fortsatt fokus i de upphandlingar de
ansvarar för och det läggs stor vikt vid miljö för att kunna nå
kommunens övergripandemål, Fossiloberoende 2030.

Plan för 2023-2025
• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål Fossiloberoende 2030.

• Fortsätta med att byta ut personbilarna till gas, hybrid
alternativt eldrift.

Service- och inköp
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens verksamheter. Distribution av inkommande och avgående post
samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. Verksamheten handhar material och bassortiment av vissa förbrukningsvaror. Dessutom sköter verksamheten samordning för
drift och underhåll av kommunens maskin- och arbetsfordon.

Verksamheten under år 2022

Fokus blir att fortsätta ha tät dialog med upphandlingsavdelningen och övriga förvaltningar i kommunen för att se till att
kommunen har ramavtal på plats. Verksamheten behöver
skynda på utvecklingen och effektiviseringen av verksamheten
för att kunna möta de behov som finns. Ett led i detta är att
införa ett nytt lagersystem, se över beställningsrutiner samt
övrig digitalisering.
Under året kommer driften och underhållet av kommunens
maskiner och fordonspark flyttas till nya lokaler i Mekanikern
och verkstaden till Österröd.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt

arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheternas behov.

Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt övrig
förvaltning av kommunens markinnehav.
Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar,
slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2022
• Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande.
• Fortsatt underhåll av kommunens skogsinnehav efter

antagen skogsbruksplan. Under hösten 2021 kommer
nämnden att ta beslut i frågan, i vilken omfattning som
kontinuitetsskogsbruk kan implementeras i kommunens
skogsbruk.

• Översyn av behov och lämplig plats för kolonilotter.

Plan för år 2023-2025
• Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen

av större och tyngre båtar. Arbetet är planerat att påbörjas
under hösten 2021 och ska vara klart till 2022 års gästhamnssäsong.

Allmän renhållning

Fokus under året kommer vara att titta på uppgradering samt
underhåll av kommunens badplatser. Insatserna kommer
främst att riktas mot kommunens två största badplatser
Styrsö och Seläter.

skogsbruksplan.

Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, gästhamnar och allmänna toaletter.

Verksamheten under år 2022

Under året fortsätter det fortlöpande underhållet av befintliga
toaletter och behovet av nya kommer att ses över. Placering
av soptunnor och sopstationer uppdateras i takt med att
tätorterna växer och nya områden skapas.

Plan för år 2023-2025
• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-

terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommuninvånare och alla kommunens besökande. Verksamheten ska
arbeta för målet ”En av de renaste kommunerna i Sverige”.

• De allmänna toaletterna ska fortsatt upprustas för att
förenkla skötseln.

Hamnar
Verksamheten omfattar drift, underhåll och utveckling av
kommunens färjeläge, handelshamn, småbåtshamnar, farleder, gästhamn, badplatser och linfärjor. Kontinuerliga besiktningar och periodiskt underhåll av linfärjor, kajer och bryggor
utförs för att undvika olyckor och driftstörningar. Kommunen
är ansvarig för att ta hand om allt fartygsgenererat avfall från
fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2022

Stationskajen, vid Pråmen ska rivas och byggas om. Bryggorna utanför Stationskajen i gästhamnen kommer att bytas för
att klara av den ökade belastningen i gästhamnen på grund
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Plan för år 2023-2025
• Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av
gästhamnen pågår fortlöpande.

• Översyn kommunala badplatser för att kunna utveckla och
förädla dem.

• Under perioden kommer omfattande underhåll av linfärjorna över Bojarkilen och Kostersundet att genomföras i
enlighet med lagstadgat underhållsintervall.

Exploateringsverksamhet
Verksamheten under år 2022 samt Plan för år
2023-2025

Kommunens exploateringsverksamhet drivs av mark- och
exploateringsavdelning som anskaffar, utvecklar och iordningställer kommunal mark för bland annat bostäder och
verksamheter. Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad under många år har ett flertal områden
för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste åren.
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär
ofta omfattande och tidskrävande detaljplaner med tillhörande utredningar. Den ekonomiska slutredovisningen för exploateringsprojekten ligger oftast i slutskedet av exploateringsprojektet eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt i tiden.
Budgeten för exploateringsprojekten är uppdelad, där projekt

som befinner sig i planeringsfasen (förstudie/detaljplaneskede) redovisas i tekniska nämndens driftsbudget och projekt
som befinner sig i genomförandefasen (laga kraftvunnen
detaljplan/kan byggas ut) redovisas i exploateringsbudgeten.
Pågående exploateringar som mark- och exploateringsverksamheten arbetar med är:

•
•
•
•
•
•

Korsnäs (genomförande)
Hjältsgård (genomförande)
Vattentornsberget – centrum (drift)
Rådhusberget (drift)
Mällbyhöjd södra (drift)
Rödshöjden (drift)

Tekniska nämnden

Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt
Vatten- och avloppsverksamheten

Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt.
Verksamheten bedrivs med fokus på säkra processer, miljö
och ekonomi. VA-verksamheten består av 180 anläggningar
varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 125 avloppspumpstationer samt cirka 51 mil (45 mil vatten, avlopp och 6 mil
dagvatten) ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter är cirka 4
000 stycken.
Det pågår ett arbete inom verksamheten med att säkerställa
Strömstads kommun framtida vattenförsörjning. Verksamheten har identifierat tre områden som behöver förstärkas
och prioriterat hur detta ska genomföras; utöka med en
säkerhetsbarriär till i vattenverket i Strömstad, ett större
vattentorn samt se över Strömstads kommuns behov för en
reservvattentäkt.
För 2022 uppgår investeringarna för verksamheten till 61,4
mnkr. Planåren 2023-2025 uppgår investeringsbehovet till totalt 73,5 mnkr. Stor investering för verksamheten under året
avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från Bojar
till Lökholmen via Bogen.
Vatten- och avloppstaxorna lämnas oförändrade för 2022.
Översyn av taxorna sker under 2022 för plan 2023-2025.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter (+)
Avgifter

92,8

Bidrag

0,5

Övriga intäkter

3,0

4,5

4,6

96,4

101,3

99,4

Summa Intäkter

96,8

94,8
0,0

Lokalkostnader

-26,9

-27,5

-27,5

Plan
2023

Plan
2025

4,0

4,0

4,0

4,0

Reinvesteringar VA

3,0

3,0

3,0

3,0

Utbyggnad Vattentorn 6 000-8 000 m3

0,0

0,0

3,0

0,0

Mätarbrunnar/flödesmätare

0,0

1,0

0,0

0,0

40,0

22,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen
Utbyggnad VA Korsnäs

1,5

0,0

0,0

0,0

Utbyggnad VA Hjältsgård etapp 1

3,4

0,0

0,0

0,0

-4,2

-0,8

-4,0

-40,7

-45,6

-41,6

Avskrivning

-18,6

-20,2

-21,6

Internränta

-6,5

-7,2

-4,7

-96,9

-101,3

-99,4

-0,6

0,0

0,0

Tryckstegring Tornstigen

0,6
-1,2

0,0
0,0

0,0
0,0

Summa:

Färskvattentank 10 kubik

0,0

0,0

0,0

0,0

Säkerhetsbarriär vattenverket

0,0

7,5

7,5

0,0

Näsinge ARV

7,5

Flöghult VV
Pölseviksvägen AP

Investeringar
Mnkr
Avfallsverksamheten

Containers och behållare

4,0
1,5
2,5

0,0

0,0

0,0

61,4

41,5

17,5

14,5

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

0,4

0,4

0,4

0,4

Utbyte sopbil D10

-

2,0

Utbyte sopbil D40

-

-

2,0
1,5

Utbyte sopbil D50

-

-

Utbygg/iordningställ ÅVC, damm 2

-

3,0

Sorteringskran
Renovering fordonshall

-

-

1,0
-

-

Renovering sorteringshall
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Plan
2024

VA-verksamheten

Övriga driftskostnader

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

Budget
2022

Avloppspumpstationer/tryckstegringar

VA-utbyggnad Myren

Kostnader (-)
Personalomkostnader

Investeringar
Mnkr

5,0

Projektering matavfallinsam

0,5

-

Behållare matavfallinsam

1,5

1,0

-

-

Övriga behållare

0,5

Vågsystem ÅVC

0,5

0,5

0,5

0,5

Summa:

3,4

7,9

9,4

0,9

Avfallsverksamheten
Verksamheten ansvarar för insamling av hushållssopor hos
kommunens 10 360 abonnenter. Kommunen är uppdelad i
sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett
distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet
körs i egen regi. En entreprenör sköter insamlingen med hjälp
av båt på det mindre ö-distriktet som består av Ramsö, Styrsö,
Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt insamlas cirka 3 600 ton
hushållssopor in från distrikten varje år. I kommunen finns
två återvinningscentraler: Österröds ÅVC i Strömstad samt en
mobil återvinningscentral. Den mobila återvinningscentralen
besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta lördagar
varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten att lämna
grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har företag och
hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i producentansvaret, farligt avfall och grovavfall.
Under året kommer hämtning av matavfall hos abonnenterna
att påbörjas. Införandet kommer att ske på ett mindre område
i ett första skede för att kunna göra en utvärdering av insamlingen. Därefter kommer införandet successivt genomföras
inom Strömstads kommun. Kräver en samlad koordinering av
kommunens resurser; politiker och andra beslutsfattare inom
avfallsverksamheten, kommunikationsavdelningen, miljö- och
byggförvaltningen.
Insamling av matavfall har startats upp i två områden under
2021 och fortsätter att införas succesivt under 2022-2023.
Regeringen har beslutat att kommunernas system för insam-
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ling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så
att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav
på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårdsoch parkavfall). Införandet kräver en samlad koordinering av
kommunens resurser; politiker och andra beslutsfattare inom
avfallsverksamheten, kommunikationsavdelningen, miljö- och
byggförvaltningen.
För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 3,4
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investeringsbehovet till
totalt 18,2 mnkr. Större investeringar har bäring på införandet
av matavfallsinsamling.
Nya avfallsföreskrifter och ny taxa förväntas att tas i bruk
2022.

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till
anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består av en
fjärrvärmepanna och värmerör som går in till fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 17 år. Driftövervakning samt
avläsning av mätare sker digitalt.
Under året ska verksamheten lämna över driftansvaret till
extern entreprenör då det upplevs svårt att upprätthålla den
kompetens som krävs för att hantera verket.
Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte justeras för 2022. Översyn av taxorna kommer att ske under 2022
för perioden 2023-2025.

AB Strömstadsbyggen
med dotterbolag
Ordförande: Lena Martinsson
Vd: Tobias Kristiansson
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads
kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att
främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder,
anpassade servicebostäder och äldreboenden i
Strömstad.
Verksamheten under år 2022

•
•
•
•
•
•

Byggnation av Magistern
Stamrenovering Fiskaren
Långsiktig nyproduktionsstrategi
Rådhusberget detaljplan
Kompetenssatsningar
Agenda 2030
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AB Strömstanet

Ordförande: Bengt Simonsson Fröjd
Vd: Tobias Kristiansson
Verksamheten under år 2022
Byggnationer:

•
•
•
•
•

Rossö
Karlsgatan
Annedal
Blomsholm
Sydkoster

Plan för år 2023-2025

• Fortsatt utbyggnad Sydkoster
• Digital infrastrukturstrategi och agenda 2030 är beslutad
under 2021, fokus på genomförande

AB Strömstadslokaler

AB Strömstad Badanstalt

AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun
helägt bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak
i att främja Strömstads Kommuns försörjning
av fastigheter och lokaler för dess skol- och
förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen
bedrivs i egen regi.

AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att skapa
möjligheter till bad, friskvård- och folkhälsoarbete.
Bolaget har även till uppgift att ansvara för driften
av kultur och idrottsanläggningar samt administrera
tidsbokningar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025

Simundervisning är centralt, och den höga simkunnigheten
bland mellanstadieelever i Strömstad vittnar om den goda
kvaliteten på undervisningen.

Verksamheten under år 2022

Badhuset erbjuder också friskvård i form av gym för egenträning, gruppträning enligt schema, och personlig rådgivning.
Verksamheten omfattar också drift av kommunens idrottsanläggningar samt uthyrning av samtliga idrottshallar och
Kulturhuset Skagerack.

Ordförande: Ronnie Brorsson
Vd: Tobias Kristiansson

•
•
•
•
•
•

Bojarskolan fortsatt utbyggnad
Mekanikern anpassningar för tekniska och AME
Strömstiernaskolan
Strömsvallen, konstgräs
Utrangering av fossila bränslen
Agenda 2030

Ordförande: Roy Andersson
Vd: Marcus Palm

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Verksamheten under år 2022

• Utvecklande av plattform för att kunna erbjuda onlinemedlemskap.

• Uppdatering av maskinparken på anläggningssidan för att
minska verksamhetens koldioxidutsläpp.

Plan för år 2023-2025

• Verka för renovering alternativt nybyggnation av simhall.
• Fortsatt arbete med att återta den marknadsandel bolaget
tappat under pandemin.

53

Övergripande principer för verksamhetsoch ekonomistyrning
Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning
Strömstads kommuns styrmodell skiljer mellan målstyrning
och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av styrning
gör det möjligt för den politiska ledningen att styra kommunens resurser i större utvecklingsprojekt, samtidigt som även
den löpande verksamheten synliggörs och följs upp.
Kommundirektören fick under våren 2020 ett uppdrag att förenkla och förtydliga målstyrningen genom att ersätta tidigare
fokusområden med etappmål. Detta påverkar styrmodellens
delar men grunden är dock den samma.
Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges vision som är nedbruten till etappmål
vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Varje
etappmål har en målbeskrivning av vad, varför och förväntat
resultat. Nämnderna beslutar sedan om hur nämnden ska
bidra till det förväntade resultatet.
Uppföljning av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet
med målen görs genom att utvalda styrtal och aktiviteter
kontinuerligt följs och analyseras. En samlad uppföljning av
samtliga mål sker i samband med delårsbokslut i april och
augusti samt i årsredovisningen.
Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och
förvaltningar att verksamheten utförs med god kvalitet och att
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brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr
verksamheten. I kvalitetsstyrningen kontrolleras exempelvis
att det finns tillämpliga och verksamhetsnära rutiner som stöd
till medarbetarna samt att dessa efterlevs i vardagen. En del i
kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot och behandla
synpunkter från invånare och kunder. Eftersom kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas dagliga arbete
sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering till kommunens
förtroendevalda sker bland annat i samband med delårsbokslut och årsredovisning då även uppföljning av den interna
kontrollen presenteras.
Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen ska vara mätbara
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för
god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över tiden enligt följande:

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslu-

tade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är
vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten.

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket

fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas
för kommande generationer.

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell

Målkedjan – från vision till
verksamhet
Vision 2030 – Kommunfullmäktiges vision för kommunen
är grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett önskat
framtida tillstånd för Strömstads kommun.
Övergripande mål – Till visionen finns två övergripande mål.
Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030
och ett hållbarhetsmål där Strömstad är en fossiloberoende
kommun år 2030.

Etappmål – För att nå vision 2030 och de övergripande målen
har fyra etappmål pekats ut. Till varje mål finns en beskrivning
om vad målet innebär, varför målet ska uppnås och vad det
förväntade resultatet är.

liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen.

Nämndmål – Nämnderna prioriterar vilka etappmål som
nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningen
med hur målet ska uppnås. För att undvika suboptimering och
öka samordningsvinsterna i kommunen ska beskrivningarna
av hur målen ska uppnås överensstämma mellan kommunens
nämnder så långt som möjligt.

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

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör därefter hur etappmålen ska uppnås genom att årligen prioritera de aktiviteter som
genomförs i verksamheterna.
Styrtal – Till de övergripande målen och etappmålen knyts
styrtal. Styrtalen är verktyg i arbetet med att följa upp och
utvärdera måluppfyllelsen.

Mål- & Budgetprocessen
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet
för resurstilldelning. I mars meddelar budgetberedningen
inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar.
Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren.
I slutet av maj möts budgetberedning, nämndpresidier och
förvaltningsledningar i gemensam budgetdialog. Nämnderna
tar sedan fram budgetskrivelser, för inlämning i slutet av september. Dessa ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och
bedömda förändringar kommande år, vad gäller verksamhet,
ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå,
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Rapportering och uppföljning
Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras
till kommunfullmäktige i delårsbokslut april och augusti samt i
årsredovisningen. Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt
periodutfall och prognos för helårsutfall samt uppföljning av
måluppfyllelse.
Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid
eventuell negativ avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär bland annat att varje generation själv måste bära
kostnaderna 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 ändamålsenligt sätt. För att säkerställa
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och
mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och
resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer
och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål tillsammans med uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern kontroll) ska
säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av om kommunen har
en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet.
I denna bedömning ska såväl det finansiella perspektivet
som verksamhetsperspektivet beaktas. I bedömning av
måluppfyllelse avseende verksamhetsperspektivet bör hänsyn
tas till antalet uppfyllda mål samt resultatet av genomförd
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en
majoritet av fullmäktiges mål uppnås helt eller delvis och att

inga allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen.
Uppföljning av internkontroll görs dock endast vid årsbokslut
för kommunens om helhet.

Hållbarhet
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för Strömstads
kommuns arbete med Agenda 2030. Agenda 2030 består av
17 globala mål och en mängd delmål antagna av FN. Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande
för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till
sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv utifrån
Agenda 2030. I agendan betonas att de tre olika perspektiven
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och
ömsesidigt beroende av varandra. Vid antagandet av strategin
beslutades även att varje förvaltning ska inarbeta aktiviteter
i förvaltningens och verksamheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig
måluppfyllelse, dessa ska fastställas av respektive nämnd och
styrelse.
Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. Strömstads kommuns
folkhälsoarbete utgår bland annat från det övergripande
nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Enligt
barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa
ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där
hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god folk-
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hälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som möjligt
utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna.
I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena
2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda
uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande
arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande och
förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det
var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål kopplat till
folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv och
barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år som en
del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i årsredovisningen.
Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad
2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har tagits
fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och resurseffektiva
varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska även miljöperspektivet belysas.

