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Kommunfullmäktige 2020-11-19 Ärende: KS/2020-0038

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

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2020-11-26
18.00
Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering torsdagen den 3 december 2020 kl 15.30

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Avsägelse och val

2 Årsplan 2021 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser

KS/2020-0524

3 Multifunktionellt kök KS/2017-0030

4 Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
augusti 2020

KS/2020-0220 Ingemar Nordström

5 Delårsrapport augusti 2020 KS/2020-0220 Carsten Sörlie

6 Finansiella rapporter 2020 KS/2020-0331 Carsten Sörlie

7 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
Tolkförmedling Väst

KS/2020-0511

8 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst KS/2019-0443

9 Revisionens budget 2021 KS/2020-0357

10 Etappmål 2021-2022 KS/2020-0135 Mats Brocker

11 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024
Talartid för budgetarna:
Kommunstyrelsens-budget, max 20 min
Liberalernas budget, max 15 minuter
Centerpartiets budget, max 15 min
Miljöpartiets budget, max 15 minuter
Moderaternas budget, max 15 minuter
Sverigedemokraterna, max 15 minuter

KS/2020-0135

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

OBS! Omedelbar justering av skattesatsen
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2020-11-19 Ärende: KS/2020-0038

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

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



Avsägelser och val

1. Avsägelse som ersättare i Socialnämnden från Päivi Hansson (S)
2. Val av ny ersättare i Socialnämnden

ärende

1



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0524

KS § 164 Årsplan 2021 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på årsplan. 

Väsentlig förändring är att vi 2021 kommer att rapportera delår per tertial. Så 
första delårsrapport för året kommer efter april månads stängning.

För att inte få två olika budgetdiskussioner under året föreslår vi att 
budgetberedningen skickar ut preliminära ramar men med betydlig bättre politisk 
förankring.

Därför föreslås det att kommundirektören genomgår ramar och 
tjänstemansförslag med de olika politiska blocken för att få politikens inspel innan 
preliminära ramar beslutas av budgetberedningen.

Dessutom föreslås en likartad process efter budgetdialogen med 
nämnderna den 31 maj 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 255
Tjänsteskrivelsen 2020-10-21
Förslag till årsplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Beslutet skickas till
KS-diariet

ärende

2



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

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

KS/2020-0524

KSau § 255 Årsplan 2021 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser (Handlingar skickas 
senare)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna framlagd Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiska 
processer.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på årsplan. 

Väsentlig förändring är att vi 2021 kommer att rapportera delår per tertial. Så 
första delårsrapport för året kommer efter april månads stängning.

För att inte få två olika budgetdiskussioner under året föreslår vi att 
budgetberedningen skickar ut preliminära ramar men med betydlig bättre politisk 
förankring.

Därför föreslås det att kommundirektören genomgår ramar och 
tjänstemansförslag med de olika politiska blocken för att få politikens inspel innan 
preliminära ramar beslutas av budgetberedningen.

Dessutom föreslås en likartad process efter budgetdialogen med 
nämnderna den 31 maj 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-10-21
Förslag till årsplan 2021

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

att godkänna framlagd Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiska 
processer.

Beslutet skickas till
KS-diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-21 Ärende: KS/2020-0524
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Årsplan 2021 för sammanträden  och ekonomiprocesser

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

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Sammanfattning av ärendet
Årsplan är föreslagit enligt bifogat bilaga. 

Väsentlig förändring är att vi 2021 kommer att rapportera delår per tertial. Så 
första delårsrapport för året kommer efter april månads stängning.

För att inte få två olika budget diskussioner under året föreslår vi att 
budgetberedningen skickar ut preliminära ramar men med betydlig bättre politisk 
förankring.

Därför föreslås det att kommundirektören genomgår ramar och 
tjänstemansförslag med de olika politiska blocken för att få politikens inspel innan 
preliminära ramar beslutas av budgetberedningen.

Dessutom föreslås en likartad process efter budgetdialogen med nämnderna i  31. 
maj.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Förslag till årsplan 2021

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

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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2020-10-21 Ärende: KS/2020-0524

Beslutet skickas till
KS-diariet
Samtliga förvaltningar och nämnder



ÅRSPLAN KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMISKA PROCESSER 2021  Sida 1 av 2     
jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec

Sammanträden
Samråd bokslut/budget, not 1 8-9/3 4-5/10

Dialogmöte, not 2 2/2,3/2 1/6, 2/6 24/8, 25/8 16/11, 17/11

KSAu sammanträden, not 3 13,20,27 10,17,24 17,24 7,14,21,28, 12,19,26 1,9 11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,17,24 1,8

ÅR-20 DR T1 DR T2 M&B-22

Kommunstyrelsen sammanträden, not 4 3/2 3/3 14/4 8/6 25/8 29/9 27/10 1/12

Kommunfullmäktige sammanträden, not 5 18/2 25/3 29/4 22/6 9/9 14/10 11/11 16/12

Kommunfullmäktiges presidium, not 6 8/2 15/3 19/4 11/6 30/8 1/10 1/11 6/12

Not 1: Nämndssamråd kring bokslut/budget, se nedan
            Mars: Årsredovisning-20.  Okt: Delårsrapport augusti och budgetberedning inför 2022.
Not 2: Dialog med nämnd eller bolag kring aktuella verksamhetsfrågor
Not 3: KSAU sammanträden
Not 4: KS sammanträden prel. 1300-
Not 5: KF sammanträden 1800--
Not 6: KF presidium sammanträden 

Budgetdialog Boksluts/budgetsamråd Dialogmöte vid behov
31-maj 8/3, 4/10 2/2,3/2

En dag med gemensam budgetdialog, med närvaro av: 0830-1030 Socialnämnden 1/6, 2/6
KSAU, nämndspresidier/-au 1045-1200  Tekniska nämnden, skattefin + tax 24/8, 25/8
Förvaltningschefer, ekonomer, personalsekreterare, 1300-1400 Strömstadslokaler 16/11, 17/11
kommunchef, ekonomichef, personalchef 1415-1515 Strömstadbyggen/StrömstaNet

1530-1600 Badanstalten
Deltagare vid samråd:
KSAU, gruppledare från de partier som inte är 9/3 , 5/10
representerade, kommundirektör, och ekonomichef. 0830-1015 Barn- o utbildningsnämnden
Nämndernas arbetsutskott, förvaltningschef och controller 1030-1200 Miljö- och byggnämnden 
Styrelseordförande, vice ordförande, vd och ekonomichef 1300-1430 Kommunstyrelsen

1440-1600 Budgetberedning, Ksau



ÅRSPLAN KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMISKA PROCESSER 2021  Sida 2 av 2     
2021 jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Överföring av investeringsbudget
Pol behandlad investeringsbudget till EK senast 29/1 14:e

Invest.bud. i KSAu 17/2

Invest.bud. i KS 3/3
Invest.bud. i KF 25/3

Intern styrning och kontroll
Sammanställd rapport för KS-uppsiktsplikt 14/4
Bokslut/årsredovisning
Mallar och anvisningar klara 15/11

Definitiv stängning bokslut 14/1

Texter till förvaltningsberättelsen till EK 22/1

Förv. underlag till bokslutskommuniké 25/1

Specifikationer till EK senast 12/2

Pol behandlad vsh-ber till EK senast 1/3 14:e

Samråd bokslut/budget, se not 1 8-9/3

Bokslut/ÅR i KSAu+ evt direktjustering av protokoll 24/3

Bokslut/ÅR i KS 14/4
Bokslut/ÅR i KF 29/4

Delårsrapport/prognos
Definitiv stängning delår 7/5 8/9

Pol behandlad rapport till EK 27/5 30/9

Beredning KSAu + evt direktjustering av protokoll 1/6 13/10

Beslut i KS 8/6 27/10
Beslut i KF 22/6 11/11

Mål & Budget 2020-2023
Budgetsamråd politiska grupperingar 15-16-17/2

Samråd bokslut/budget, se not 1 8-9/3 4-5/10

Planeringsförutsättningar o mallar, BB preliminära ramar 17/3

Budgetdialog 31/5

Budgetsamråd politiska grupperingar 14-15-16/6

Inlämn nämndsunderlag Mål&Budget 30/9

Förslag Mål&Budget i KSAu + evt direktjustering av protokoll 20/10

Beslut Mål&Budget i KS 27/10

Beslut Mål&Budget i KF 11/11
Vsh-plan & Internbudget nämnd dec



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2017-0030

KS § 165 Multifunktionellt kök

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt

att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag för fortsatt planering av 
om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 30 att ge AB Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 
Mekanikern. Dessutom beslutades i budget för 2019 att det skulle planeras för 
tillagningskök på Beateberg och Jägaren samt att utreda och beräkna kostnaderna 
för tillagningskök på Solbo.

Utredningar/ritningar avseende köken på Säbo är nu klara och BUN har fattat 
beslut om prioritering för ombyggnationen.

Återstår då tillagning av mat till kommunens skolenheter. Enligt fullmäktiges 
beslut ska ett multifunktionellt projekteras och byggas.

Den största delen av kommunens mat tillagas i dag på Strömstiernaskolan och i 
köket på fastigheten Pilen 5, som kommunen nu köpt av VG-regionen 
(Västfastigheter).

Båda köken är i behov av renovering och ska enligt uppgift bli ca 10 Mkr billigare, 
än att bygga ett nytt multifunktionellt kök. Ekonomin talar för att en renovering av 
köken bör ske. Att ha två tillagningskök i ställer för ett multifunktionellt, ger en 
större säkerhet och en ökad flexibilitet för den framtida mattillagningen till 
kommunens måltidsverksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 248
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga om och till 
tillagningsköken på Strömstiernaskolan och i fastigheten Pilen 5.

ärende

3



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), på 
återremiss för bättre underlag.

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på förslaget.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl 18.15-18.25.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att upphäva tidigare 
beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge AB Strömstadslokaler 
i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 
Mekanikern 5 samt yrkar att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag 
för fortsatt planering av om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och 
Pilen 5.

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Mats Granbergs förslag eller 
avslår ärendet enligt Åsa Torstenssons förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Mats Granbergs förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
Mats Granbergs förslag och nej-röst för Åsa Torstenssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Mats Granbergs förslag mot 1 nej-röster för Åsa 
Torstenssons förslag samt två som avstod beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
Mats Granbergs förslag.



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

Kommunstyrelsen 2020-10-28
Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår

1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2   Ja   
3 Leif Andersson S 3   Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4   Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5   Ja   
6 Mattias Gustafsson SD 6   Ja   
7 Lars Tysklind L 7     Avstår

8
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8   Ja   

9 Jörgen Molin M 9   Ja   
10 Åsa Torstensson C 10    Nej  
11 Bengt Bivrin MP 11 Andreas Nikkinen MP   Avstår
 Summa 8 1 2

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

KS/2017-0030

KSau § 248 Övrig fråga - Multifunktionellt kök

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga om och till 
tillagningsköken på Strömstiernaskolan och i fastigheten Pilen 5.

Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet då det saknas underlag inför mötet.

Protokollsanteckning

Marie Edvinsson Kristiansen (M) begär och beviljas protokollsanteckning.
Även om ärendet har varit debatterat i KF borde det ha beretts och innehållit en 
tjänsteskrivelse. 
Det hade också varit mer naturligt att ge ett uppdrag om utredning innan 
projektering då maten till de äldre lyfts ur och att man går från ett till två 
tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 30 att ge AB Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 
Mekanikern. Dessutom beslutades i budget för 2019 att det skulle planeras för 
tillagningskök på Beateberg och Jägaren samt att utreda och beräkna kostnaderna 
för tillagningskök på Solbo.

Utredningar/ritningar avseende köken på Säbo är nu klara och BUN har fattat 
beslut om prioritering för ombyggnationen.

Återstår då tillagning av mat till kommunens skolenheter. Enligt fullmäktiges 
beslut ska ett multifunktionellt projekteras och byggas.

Den största delen av kommunens mat tillagas i dag på Strömstiernaskolan och i 
köket på fastigheten Pilen 5, som kommunen nu köpt av VG-regionen 
(Västfastigheter).

Båda köken är i behov av renovering och ska enligt uppgift bli ca 10 Mkr billigare, 
än att bygga ett nytt multifunktionellt kök. Ekonomin talar för att en renovering av 
köken bör ske. Att ha två tillagningskök i ställer för ett multifunktionellt, ger en 
större säkerhet och en ökad flexibilitet för den framtida mattillagningen till 
kommunens måltidsverksamheter.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-17 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga om och till 
tillagningsköken på Strömstiernaskolan och i fastigheten Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 30                                             Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

kommunfullmäktiges beslut 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i 
fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har genomfört en förstudie avseende ett multifunktionellt kök. 
Ärendet har varit på remiss hos Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden. 

Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende kapacitet, 
kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans Strömstadslokaler tagit fram ett konkret 
beslutsunderlag gällande den framtida organisationen för tillagningskök. Underlaget 
bygger på Britt Lernebys utredning, men har kompletterats med en jämförande analys 
gällande driftskostnader, antal tjänster och investeringsbehov i nuvarande 
mottagningskök. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2018-02-20 
Tjänsteskrivelse Strömstadslokaler samt ritning 
Samlat beslutsunderlag 
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar Socialnämnden 
Tjänsteskrivelse Jenny Persson verksamhetschef vård och omsorg 2018-01-31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i 
fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att det genomförs en kompletterande utredning med syfte 
att i hög grad erbjuda våra brukare nylagad mat. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att tillagningsköken på Beateberg, Solbo och Jägaren 
iordningställs för att ge de boende direktlagad mat. 

Sten Brodén (V) bifaller Ronnie Brorsson (S) yrkande. 

Hans-Inge Sältenberg (C), Elisabeth Johansson (C), Bengt Bivrin (MP), Peter Dafteryd (C), 
Tore Lomgård (C), Margaret Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande att det genomförs en kompletterande 
utredning med syfte att i hög grad erbjuda våra brukare nylagad mat, mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår Ronnie Brorsson (S) yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar JA 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar NEJ 
 
Omröstningen utfaller med 20 ja-röster och 17 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Ronnie Brorsson (S) 
yrkande.  
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Omröstningsprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE § 30 
Utredning multifunktionellt kök Beslutsgång 1 

Vid omröstning 

Namn             Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X   

2 Peter Dafteryd C  X    

3 Margareta Fredriksson L  X    

4 Lena Martinsson S   X  

5 Åsa Torstensson C  X   

6 Siwert Hjalmarsson M Ingen ersättare    

7 Karla Valdevieso MP  X   

8 Mattias Gustafsson SD   X  

9 Jan Vidar Seljegren S Ligia Morales Ahlgren  X  

10 Anna-Lena Carlsson C  X   

11 Lars Tysklind L  X   
12 Marie Rask S   X  

13 Bengt-Göran Bergstrand M   X  

14 Hans-Inge Sältenberg C  X   

15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X  

16 Bengt Bivrin MP  X   

17 Merry Johansson S   X  

18 Fredrik Eriksson SD   X  

19 Anders Olsson L  X   
20 Sveza Daceva Filipova C  X   

21 Bengt Simonsson Fröjd S   X  

22 Stefan Jensen KD Roland Wiklander X   

23 Morgan Gutke C  X   

24 Eva Borg M Anders Ekström  X  

25 Ingemar Nordström L Anette Andersson X   

26 Mats Granberg S   X  

27 Andreas Nikkinen MP  X   

28 Elisabeth Johansson C  X   

29 Terry Bergqvist S Lena Sundberg  X  
30 Ulf Johansson SD   X  

31 Tore Lomgård C  X   

32 Mette H Johansson L Håkan Eriksson X   

33 Leif Andersson S Olle Westling  X  

34 Kurt Andersson M Ingen ersättare    

35 Lars Åke Karlgren V   X  

36 Peter Sövig S   X  

37 Anders Karlsson MP David Nikkinen X   
38 Anne-Lise Lindmark L  X   

39 Peter Heie Ordförande C  X   

   Summa 20 17  
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande att tillagningsköken på Beateberg,  
Solbo och Jägaren iordningställs för att ge de boende direktlagad mat, mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår Ronnie Brorsson (S) yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar JA 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar NEJ 
 
Omröstningen utfaller med 19 ja-röster och 17 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Ronnie Brorsson (S) 
yrkande.  
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Omröstningsprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE § 30 
Utredning multifunktionellt kök Beslutsgång 2 

Vid omröstning 

Namn             Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X   

2 Peter Dafteryd C  X    

3 Margareta Fredriksson L  X    

4 Lena Martinsson S   X  

5 Åsa Torstensson C  X   

6 Siwert Hjalmarsson M Ingen ersättare    

7 Karla Valdevieso MP  X   

8 Mattias Gustafsson SD   X  

9 Jan Vidar Seljegren S Ligia Morales Ahlgren  X  

10 Anna-Lena Carlsson C  X   

11 Lars Tysklind L  X   
12 Marie Rask S   X  

13 Bengt-Göran Bergstrand M   X  

14 Hans-Inge Sältenberg C  X   

15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X  

16 Bengt Bivrin MP  X   

17 Merry Johansson S   X  

18 Fredrik Eriksson SD   X  

19 Anders Olsson L  X   
20 Sveza Daceva Filipova C  X   

21 Bengt Simonsson Fröjd S   X  

22 Stefan Jensen KD Roland Wiklander X   

23 Morgan Gutke C  X   

24 Eva Borg M Anders Ekström  X  

25 Ingemar Nordström L Anette Andersson X   

26 Mats Granberg S   X  

27 Andreas Nikkinen MP  X   

28 Elisabeth Johansson C  X   

29 Terry Bergqvist S Lena Sundberg  X  
30 Ulf Johansson SD   X  

31 Tore Lomgård C  X   

32 Mette H Johansson L     

33 Leif Andersson S Olle Westling  X  

34 Kurt Andersson M Ingen ersättare    

35 Lars Åke Karlgren V   X  

36 Peter Sövig S   X  

37 Anders Karlsson MP David Nikkinen X   
38 Anne-Lise Lindmark L  X   

39 Peter Heie Ordförande C  X   

   Summa 19 17  
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Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ab Strömstadslokaler 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2020 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten 
per augusti 2020 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige 
beslutat samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat 
och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Strömstad kommuns 
delårsrappo1t per 2020-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål 
och riktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i 
delårsrappo1ten och i årsredovisningen. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en 
årsredovisning. 

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit: 

Avstegji-ån lagar och rekommendationer 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin rekommendation RKR R3 Immateriella 
anläggningstillgångar samt i praktisk vägledning Redovisning av kommunal 
markexploatering fastställt att det från och med år 2020 inte längre är tillåtet att aktivera 
detaljplanekostnader som en tillgång i balansräkningen. Istället ska kommunen betrakta dessa 
kostnader som diiftskostnader. Kommunen har i delårsbokslutet inte gjort 
principförändiingama enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar ovan, vilket 
därmed är i strid med god redovisningssed. Beloppsmässigt har inte utretts hur stora dessa 
ingående tillgångsförda kostnader är i balansräkningen i delårsbokslutet och effekten på 
kommunens ställning går därför inte att bedöma. Vi kan heller därför ej bedöma om de 
tillgångsförda beloppen i balansräkningen är att anse som väsentliga. Under året har 1,4 mnkr 
tillgångsförts som enligt god redovisningssed skulle ha kostnadsförts i redovisningen. 
Anpassning till RKR3 och därvidlag följande justering av samtliga tillgångsförda belopp 
kommer ske i samband med årsbokslutet. 

Balanskravet 
Delårsrapporten utvisar ett prognostiserat resultat för år 2020 på 32, 7 mnkr. Utfallet per 2020-
08-31 uppgår till 65,2 mnkr. Vid en bedömning om balanskravet kommer att uppfyllas för år
2020 prognostiserar kommunen att uppfylla balanskravet. Vi har ingen anledning att göra
någon annan bedömning än kommunen, beaktat prognosens storlek och de osäkerhets faktorer
som en prognos ändå innebär.

Må/uppfyllelse - God ekonomisk hushållning 
Enligt Kommunallagen ska det i delårsrapporten finnas en uppföljning av de mål som 
fullmäktige fastställt med betydelse för god ekonomisk hushållning. I budget 2020 har 
fullmäktige tagit beslut om två finansiella mål för kommunen och tre finansiella mål för 

ärende
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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452 80 Strömstad

KS/2020-0220

KS § 158 Delårsrapport augusti 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger 
budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag 
samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I budget 
2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av 
Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. 
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. Det förklaras 
till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns 
mellan Sverige och Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter 
och hamnintäkter samt ökade kostnader inom vård och omsorg. Kommunen har 
sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 
periodresultatet men väl i årsprognosen. 

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna 
summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade 
intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag samt utjämning 
överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos 
samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär 
kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av 
detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om 
nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 
15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från 
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett 
överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter 
förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och 
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av 
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 
68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, 
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

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

ärende
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I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya 
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats i årsprognosen. 
Detta kommer att bokföras så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. 
Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en genomgång av historiska värden 
inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som driftskostnader 
(detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. 
Detta kommer att påverka kommunens soliditet.

Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader. 
Invånarantalet uppgick till 13 318 individer per sista juli 2020. SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i 
kommunen framgent. Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och 
riket. 

Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller 
åldersgruppen 16-64 år och när det gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men 
i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad jämfört med Västra 
Götalands län och riket i sin helhet.

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 
11) av de långsiktiga målen bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 
11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan ingen bedömning göras vid 
delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 
styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som 
knutits till varje långsiktigt mål. 

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits 
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål.

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2020
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 249

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till
KS diariet
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KS/2020-0220

KSau § 249 Delårsrapport augusti 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger 
budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag 
samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I budget 
2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av 
Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. 
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. Det förklaras 
till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns 
mellan Sverige och Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter 
och hamnintäkter samt ökade kostnader inom vård och omsorg. Kommunen har 
sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 
periodresultatet men väl i årsprognosen. 

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna 
summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade 
intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag samt utjämning 
överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos 
samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär 
kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av 
detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om 
nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 
15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från 
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett 
överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter 
förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och 
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av 
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 
68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, 
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

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

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya 
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats i årsprognosen. 
Detta kommer att bokföras så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. 
Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en genomgång av historiska värden 
inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som driftskostnader 
(detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. 
Detta kommer att påverka kommunens soliditet.

Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader. 
Invånarantalet uppgick till 13 318 individer per sista juli 2020. SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i 
kommunen framgent. Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och 
riket. 

Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller 
åldersgruppen 16-64 år och när det gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men 
i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad jämfört med Västra 
Götalands län och riket i sin helhet.

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 
11) av de långsiktiga målen bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 
11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan ingen bedömning göras vid 
delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 
styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som 
knutits till varje långsiktigt mål. 

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits 
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål.

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2020
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie

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

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till
KS diariet
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Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2020

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

att delårsrapport för augusti 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger 
budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag 
samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I budget 
2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av 
Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. 
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. Det förklaras 
till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns 
mellan Sverige och Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter 
och hamnintäkter samt ökade kostnader inom vård och omsorg. Kommunen har 
sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 
periodresultatet men väl i årsprognosen. 

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna 
summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade 
intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag samt utjämning 
överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos 
samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär 
kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av 
detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om 
nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 
15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från 
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett 
överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter 
förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och 
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av 
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 
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68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, 
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

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

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya 
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats i årsprognosen. 
Detta kommer att bokföras så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. 
Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en genomgång av historiska värden 
inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som driftskostnader 
(detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. 
Detta kommer att påverka kommunens soliditet.

Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader. 
Invånarantalet uppgick till 13 318 individer per sista juli 2020. SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i 
kommunen framgent. Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och 
riket. 

Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller 
åldersgruppen 16-64 år och när det gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men 
i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad jämfört med Västra 
Götalands län och riket i sin helhet.

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 
11) av de långsiktiga målen bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 
11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan ingen bedömning göras vid 
delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 
styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som 
knutits till varje långsiktigt mål. 

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits 
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål.

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2020
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Mats Brocker
Kommundirektör
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Kommundirektör
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DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - AUGUSTI 2020  
Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger budgeterad nivå med 45,6 mnkr. 

Det är främst överskott för skatter, statsbidrag samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet 

positivt. I budget 2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 

är inte klar för samtliga förbund ännu. Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. 

Det förklaras till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns mellan Sverige och 

Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter och hamnintäkter samt ökade kostnader inom 

vård och omsorg. Kommunen har sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 

periodresultatet men väl i årsprognosen. 

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna summa ingår nämndernas 

prognosticerade underskott samt prognosticerade intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag 

samt utjämning överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos samt extra stöd 

för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för 

bokföring av detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om nedläggning av 

detaljplan Canning prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 15,4 mnkr. Kommunen har under 

året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge 

ett överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas kvarstå på en låg 

nivå resterande del av året.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och årsprognosen till 46,0 mnkr att 

jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr 

har hittills använts 68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, varav 94,3 

mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de 

helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt 

AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen. 

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 

årsredovisningen. Den nya redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 

exploateringsprojekt utan ska resultat föras på driften har beaktats i årsprognosen. Detta kommer att bokföras 

så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en 

genomgång av historiska värden inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som 

driftskostnader (detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. Detta kommer att 

påverka kommunens soliditet.
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EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS
I spåren av coronakrisen är osäkerheten i alla ekonomiska bedömningar osedvanligt stor. Den bygger 

dessutom, i sin tur, på en prognos, eller scenario, för skatteunderlagsutvecklingen som i sig är väldigt osäker. 

Mycket beror på hur smittspridningen utvecklar sig, hur restriktionerna förändras både i Sverige och i resten 

av världen samt vad regeringen väljer att vidta för åtgärder. 

Coronapandemin har påverkat det lokala näringslivet och kommunens ekonomi. Den har och fortsätter att 

påverka arbetssätt, lokalanvändning och skyndar på övergång till säker och digital mötesteknik och 

ärendehantering. Mycket måste göras på nytt sätt och det är viktigt att ta tillvara den förändringskraft som 

ändå finns i pandemins spår. 

Utöver Corona effekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer påverkas kommunen av generellt ökande 

krav på prestationer i offentlig verksamhet. Digitalisering är en del av lösningen, övergång till effektiv, digital 

informations- och ärendehantering kräver fokus och resurser av hela kommunen, i synnerhet av 

kommunledningsförvaltningen som leder och utvecklar gemensamma rutiner och arbetssätt. 

Coronapandemin medförde under 2020 utökat arbete för stödfunktioner inom kommunikation, ekonomi, IT 

och HR. 

Ett ekonomiskt dramatiskt och osäkert halvår

Nu är det snart dags att lägga de två första tertialen av 2020-talet till handlingarna. Vem hade kunnat ana att 

inledningen av decenniet skulle bli så dramatiskt och annorlunda.

Kommunen har jobbat för högtryck med att hantera konsekvenserna av pandemin. Pandemin har också satt 

sina spår i de ekonomiska förutsättningarna. Osäkerheten har varit stor för utvecklingen i hur skatteunderlaget 

slutligen utvecklar sig och hur stor ersättning kommunen kan räkna med för ökade kostnader och minskade 

intäkter.

Stor osäkerhet kring prognos

Mitt i rådande pandemin måste vi också blicka framåt mot den kvarstående underliggande utmaningen med 

att finansiera välfärden och hitta tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens. På dagordningen finns 

både styrnings- och ledningsfrågor, kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor. En del av utmaningarna 

kommer vi kanske tillrätta med genom att ta tillvara på de positiva förändringar, som behövts genomföras 

under pandemin.

Myndigheterna rapporterar att arbetslösheten stiger i år till följd av corona, och Strömstad märker det i långt 

högre grad än övriga Sverige. 

Förutom orosmolnen ute i den stora världen med handelskrig, sanktioner, brexit och kollapsande nationella 

ekonomier, har vi också stora utmaningar i Sverige. Svensk BNP går ner och indexet Arbetade Timmar sjunker 

rekordartat och det kommer påverka skatteintäkterna resten av året. Eksportindustrins utveckling är sämre än 

förväntat. 
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Den årliga inflationen har under sommaren legat på 0,5-0,7 procent och reporäntan har och förväntas vara 

stabil. Inflationsmålet är fortfarande 2 procent.

Norge
Som vi märker är Strömstads ekonomiska vardag starkt knuten till grannlandet Norge. 
Med en klar upptrappning och utvidgning av konflikten mellan USA och Kina och val i USA, ser vi för oss att de 
internationella konjunkturerna vill gå ned ytterligare framöver. 

Förhållanden i norsk ekonomi betyder nu plötsligt ingenting för Strömstad så länge vi upplever en stängd gräns 

till följd av Covid-19.

Det är den stängda gränsen som påverkar Strömstad allra mest.

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads 

kommun

SKATTEUNDERLAGET
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 2 procent, utifrån aug månads preliminära 

beskattningsutfall för inkomståret.  Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

BEFOLKNING
Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader vilket innebär att vi gott och 

väl hämtat hem befolkningsminskningen om 35 personer under helåret 2019. Invånarantalet uppgick till 13 

318 individer per sista juli 2020. En ändring invånarantalet definieras som skillnad födda - döda + inflyttade - 

utflyttade + justeringar. Under årets första 6 månader har befolkningen ökat med 110 individer. SCB:s senaste 

befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i kommunen framgent. Framskrivningen 

visar på att vid utgången av 2020 uppgår kommunens befolkning till 13236 individer och en successivt 

sjunkande befolkning i kommunen de kommande åren. Enligt SCB beror den kommande minskande 

befolkningen i kommunen på att det utrikes flyttningsnettot väntas bli negativt i framtiden men också 

beroende på en ökad utvandring från kommunen samt ett negativt födelsenetto. 

ARBETSLÖSHET 
Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller åldersgruppen 16-64 år och när det 

gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad 

jämfört med Västra Götalands län och riket i sin helhet.   
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Arbetslöshet för Strömstad, region och riket, per augusti månad 2020. 

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd
Riket 5,6% 3,6%

Västra Götalands län 5,6% 3,2%

Strömstad 6,6% 2,5%

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-
24 år

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd
Riket 7,8% 5,5%

Västra Götalands län 7,8% 4,8%

Strömstad 7,2% 4,7%

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 
16-64 år (endast utrikesfödda).

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd
Riket 11,4%                      10,20%

Västra Götalands län 11,4% 9,30%

Strömstad 13,3% 5,2%
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RESULTATANALYS

Resultaträkning Kommunen Koncernen

mnkr Utfall 
1908

Utfall 
2008

Budget 
2008

Utfall 
1908

Utfall 
2008

Budget 
2008

Verksamhetens intäkter 219,5 191,4 206,7 290,0 265,1 372,2

Verksamhetens kostnader -641,9 -655,8 -682,9 -646,2 -662,1 -788,8

Av- och nedskrivningar -28,9 -30,7 -31,0 -60,2 -62,0 -63,4

Verksamhetens nettokostnader -451,3 -495,1 -507,2 -416,4 -459,0 -480,0

Skatteintäkter inkl. slutavräkningar 369,5 372,4 361,7 369,5 372,4 361,7

Generella statsbidrag och utjämning 148,9 185,7 166,9 148,9 185,7 166,9

Verksamhetens resultat 67,1 63,0 21,4 102,0 99,1 48,6

Finansiella intäkter 23,9 18,6 2,0 24,0 18,6 2,0

Finansiella kostnader -7,4 -16,4 -3,8 -26,8 -34,6 -23,0

Resultat efter finansiella poster 83,6 65,2 19,6 99,2 83,1 27,6
Taxekollektivens resultat överfört
till fond

-1,5 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0

Periodens resultat 82,1 65,2 19,6 97,7 82,8 27,6
Varav orealiserade vinster
fin.oms.tillgångar

-9,6 0,0 0,0 -9,6 0,0 0,0

Varav orealiserade förluster
fin.oms.tillgångar

0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0

Balanskravsresultat 72,5 66,1 19,6 88,1 83,7 27,6

Varav lagakraftvunnen plan -6,5 0,0 0,0 -6,5 0,0 0,0

Justerat resultat 66,1 66,1 19,6 81,6 83,7 27,6

Verksamhetsresultat 
Kommunens justerade resultat för perioden uppgår till 66,1 mnkr i jämförelse med budget på 19,6 mnkr. 

Kommunens kostnader är 27,2 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att utfallet påverkas av 

en positiv effekt på 11,0 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring samt sänkta 

arbetsgivaravgifter för äldre och yngre. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som 

lägst efter sommarsemestrarna då semesteruttag är större än intjänandet. Årets lönerörelse är inte klar för 

samtliga förbund vilket ger ett överskott för perioden.

Intäkterna är 15,3 mnkr lägre än budgeterade där stor del avser lägre hamnavgifter med 17,8 mnkr. 

Kommunen har fått ersättning för höga sjuklönekostnader under Corona pandemin från Försäkringskassan 

under perioden maj-juli med motsvarande 4,5 mnkr. 

Avskrivningarna uppgår till 30,7 mnkr och är något lägre än budgeterat på grund av att investeringar inte 

driftsatts i den takt som planerats. 

Taxekollektivens totala resultat på 0,025 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respektive 

taxekollektivs resultat- och investeringsfond.
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Det sammanställda resultatet för koncernen är 82,8 mnkr. Bolagens totala resultat är 17,8 mnkr, där 

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. 

Se sidan 31 för mer detaljerad information.

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 29,5 mnkr högre än budgeterat. I budget 2020 

finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR) utgick ifrån. För 

perioden motsvarar det 17,2 mnkr. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av Covid-19. För 

perioden motsvarar detta 16,0 mnkr.  Den kommunala fastighetsavgiften överstiger budget med 2,8 mnkr för 

perioden. Allmän kommunalskatt, preliminär skatteavräkning och definitiv skatteavräkning 2019 beräknas 

uppgå för perioden till -6,5 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna uppgår till 18,6 mnkr varav 13,4 mnkr avser orealiserade vinster för finansiella 

tillgångar i och med den nya lagregeln från 2019 som anger att marknadsvärdering ska ske. Försäljning av 

aktiefonder till förmån för räntefonder har genererat en reavinst med 1,1 mnkr. Överskottsutdelning från 

Kommuninvest med 1,1 mnkr samt utdelning från Öhmans med 0,7 mnkr. Borgensavgiften uppgår till 1,6 mnkr 

för perioden. Övriga finansiella intäkter motsvarar 0,7 mnkr.

Finansiella kostnader uppgår till 16,4 mnkr varav 14,3 mnkr avser orealiserade förluster för finansiella 

tillgångar. Räntekostnaderna för lån genererar ett överskott gentemot budget då räntenivåerna är låga och 

kostnadsfri checkkredit använts för att balansera koncernkontot. 



8

KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2020 PER NÄMND

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2020 Prognos 2020

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen -48,5 -48,8 0,3 -74,7 -73,2 -1,5

Socialnämnden -177,3 -171,7 -5,6 -267,4 -257,0 -10,4

Barn- och utbildningsnämnden -241,3 -244,3 3,0 -358,7 -361,1 2,4

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -21,3 -4,3 -17,0 -39,9 -12,8 -27,1

Miljö- och byggnämnden -19,8 -21,3 1,5 -30,6 -31,8 1,2

Verksamhetsnetto nämnder -508,2 -490,4 -17,8 -771,3 -735,9 -35,4

Finansförvaltningen, verksamhet 2,1 -16,8 18,9 -25,2 -25,3 0,1

Skatter, statsbidrag och utjämning 558,1 528,6 29,5 836,7 793,3 43,4

Finansnetto 2,2 -1,8 4,0 1,3 -2,6 3,9

Semesterlöneskuldsförändring 11,0 0,0 11,0 -0,4 0,0 -0,4

Återsökta medel covid-19 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 9,3
Förändrad redovisningsregel exploatering 
**) 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 -2,3

Beslutad nedlagd detaljplan Canning 0,0 0,0 0,0 -15,4 0,0 -15,4

Resultat skattefinansierad verksamhet 65,2 19,6 45,6 32,7 29,5 3,2

Varav oreal. förlust fin.oms.tillg*) 0,9 0,0 0,9 1,2 0,0 1,2

Balanskravsresultat 66,1 19,6 46,5 33,9 29,5 4,4

*) Nya Redovisningslagen from 190101 anger att finansiella omsättningstillgångar ska värderas enligt marknadsvärde 

**) Kostnader hänförliga till bland annat detaljplaner ska enligt redovisningsregel betraktas som en driftkostnad och får inte belasta 

exploateringsprojekt.

Resultat
Periodens resultat avviker med 45,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på obudgeterad 

semesterskuldsförändring med 11,0 mnkr, mindre utfall löneökningar än budgeterat 9,1 mnkr beroende på att 

lönerörelsen inte är klar för samtliga förbund, 1,1 mnkr i överskottsutdelning från Kommuninvest, reavinster 

från försäljning fonder 1,1 mnkr samt utdelningar med 0,7 mnkr från Öhmans. Låga externa räntekostnader 

vid upptagande av lån 1,5 mnkr i överskott för perioden. Nämnderna redovisar för perioden ett underskott på 

17,8 mnkr. Skatter, statsbidrag och utjämning visar på ett överskott för perioden på 29,5 mnkr på grund av 

lägre antagen befolkningsprognos än SKR, extra statsbidrag på grund av Covid-19 samt högre kommunal 

fastighetsavgift.
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Prognos
Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 42,4 mnkr. Helårsprognosen för kommunen exklusive 

marknadsvärdering av finansiella tillgångar uppgår till 33,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr högre än budgeterade nivå. 

Prognosen för marknadsvärdering av finansiella tillgångar bedöms ge 1,2 mnkr i minskat resultat.  

Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och återsökta medel Covid-19 

visar ett underskott på 35,4 mnkr mot budget vilket är en försämring sedan mars med 17,0 mnkr som då var 

minus 18,4 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med 0,6 mnkr inklusive återsökta medel covid-19. 

Pandemin har inneburit ett antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall.

Inom Socialnämnden prognosticeras ett underskott mot budget inklusive återsökta covid-19 medel med 2,3 

mnkr. Detta beror bland annat på volymökningar inom verksamheten Boende och Daglig verksamhet. Även 

övriga delar inom området Insatser i hemmet och bemanningscentralen visar underskott som beror på 

kostnader kopplade till Covid-19 där man förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna. 

Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50  

procent i antal beviljade timmar mellan januari till augusti. 

Inom barn- och utbildningsnämnden är årsprognosen inklusive återsökta medel covid-19 samt 

semesterlöneskuldförändring ett överskott med 2,1 mnkr. Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott 

på 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat till den kompensation nämnden årligen får för 

lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar ökade lönekostnader för verksamheterna från april 

månad till och med december månad innevarande år. Kompensationen innehåller utöver detta också en 

retroaktiv del. Delen gäller årets tre första månader och gäller föregående års lönerevision. I och med att 

kompensationen inte fanns med i den ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till 

någon verksamhet. Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej 

använts i lika stor utsträckning som budget på grund av covid-19. Barn och elevhälsa prognosticerar ett 

överskott på 1,0 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika tjänsteledigheter

Tekniska nämndens årsprognos inklusive återsökta covid-19 medel är ett underskott på 26,8 mnkr. Gator, vägar 

och parkering prognos är ett underskott på 4,0 mnkr, vilket främst beror på att parkeringsverksamheten och 

linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund av minskade intäkter. 

Hamnverksamheten prognos är ett underskott med 22,7 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 

minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Detta förklaras av rådande situation med Covid-19 

med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd 

till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  

Miljö- och byggnämndens årsprognos är ett överskott med 1,2 mnkr. Den administrativa avdelningens 

överskott beror på ej budgeterade intäkter samt långtidssjukskrivning. Utbildning och kurser har inte kunnat 

göras enligt plan och bidrar därför också till ett överskott. Byggavdelningen har under våren fakturerat för ett 

stort bygglov som bidrar till ett positivt intäktsöverskott. 
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För kommunen totalt är det främst prognosen för skatter, bidrag samt utjämning som bidrar till en positiv 

avvikelse mot budget på 43,4 mnkr. I detta överskott ingår det lägre budgeterade invånarantalet som ger 24,8 

mnkr. Överskottsutdelning, låga externa räntekostnader för lån samt lägre lånevolym än förväntat på grund av 

överlikviditet på koncernkontot genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett 

ianspråktagande av byggbonus med 1,5 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens 

verksamhet.  

För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 19-30.

SAMMANSTÄLLD PROGNOS 2020 FÖR KONCERNEN

mnkr Budget 
2020

Prognos 
2020

Kommunen 29,5 32,7
AB Strömstadbyggen koncern 8,5 10,2
AB Strömstadslokaler 4,1 3,7
AB Strömstads Badanstalt -0,9 -0,6
Resultat koncernen 41,2 46,0

Årsprognosen för koncernen är 46,0 mnkr, vilket är 4,8 mnkr högre än budget. Bolagen positiva resultat beräknar 

överstiga budgeten med 1,6 mnkr bland annat på grund av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre 

elpriser.
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FINANSIELL STÄLLNING

Balansräkning
mnkr Utfall 1912 Utfall 2008 Utfall 1912 Utfall 2008

Materiella anläggningstil lgångar 1 051,4 1 119,6 2 509,8 2 563,6

Finansiella ti l lgångar 55,1 76,1 9,1 9,1

Summa materiella tillgångar 1 106,5 1 195,7 2 518,9 2 572,7

Övriga omsättningstil lgångar 313,1 312,3 322,7 322,2

Likvida medel 3,1 93,1 21,4 108,6

Summa omsättningstillgångar 316,2 405,4 344,1 430,8

Summa tillgångar 1 422,7 1 601,1 2 863,0 3 003,5

Summa eget kapital 661,4 726,6 786,9 869,7

Avsättningar 84,3 90,2 106,0 111,9

Långfristiga skulder 346,0 398,5 1 715,7 1 738,2

Kortfristiga skulder 331 385,8 254,4 283,7

Summa avsättningar och skulder 761,3 874,5 2 076,1 2 133,8

Summa eget kapital, avsättningar o skulder 1 422,7 1 601,1 2 863,0 3 003,5

KoncernenKommun

Materiella och finansiella anläggningstillgångar
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 68,3 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus 

avskrivningar. Ökningen beror främst på investeringen i färjeläget, nytt avloppsreningsverk samt 

råvattenledning. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan x.

Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 53,8 mnkr som utöver kommunens investeringar även 

påverkas av bolagens pågående byggnationer.

Kommunens finansiella tillgångar har ökat  med 21,0 mnkr sedan årsbokslutet då aktieägartillskott har 

utbetalats till Strömstadslokaler med 20,0 mnkr samt till Strömstads Badanstalt med 1,0 mnkr. 

Övriga omsättningstillgångar
Pensionsfonderna ska från årsskiftet 2019 värderas enligt marknadsvärde. Den värdehöjning som skedde vid 

övergången har gått mot eget kapital vilket gör att den delen ej fick resultatpåverkan. Årets ökningar och 

minskningar i marknadsvärde får dock en resultatpåverkande effekt. Marknadsvärdet på pensionsfonderna 

per 31 augusti uppgår till  133,6 mnkr. Värdeminskningen som påverkar periodensresultat är 0,9 mnkr.

I omsättningstillgångarna ingår korträntefond till ett marknadsvärde av 15,3 mnkr samt en 

bostadsobligationsfond med marknadsvärdet 10,5 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar. 

Kortfristiga fordringar
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar minskat med 4,5 mnkr till 74,9 mnkr som främst består av 

momsfordran, fordran kommunalfastighetsavgift samt kundfordringar. 
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Likvida medel
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 90,0 mnkr till 93,1 mnkr. Av totala saldot är 171,5 mnkr bolagens 

del i koncernkontot som har ökat med 38,9 mnkr sedan årsskiftet. 

Avsättningar
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 6,0 mnkr till 90,2 mnkr utifrån bedömning från 

Skandias pensionsskuldsberäkning.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna har ökat med 52,5 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 398,5 mnkr. Ökningen 

för perioden avser nytt reverslån på 50 mnkr, periodiserade VA-anslutningsavgifter samt taxekollektivens 

resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i respektive kollektivs investeringsfond.

Kommunen har totalt upptagit långfristiga lån hos Kommuninvest med 230 mnkr. Årets upplåning har varit 

lägre än beräknat på grund av en överlikviditet på koncernsaldot. Av kontokrediten på 100 mnkr kan upp till 50 

mnkr utnyttjas kostnadsfritt.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder har ökat med 54,7 mnkr till 385,7 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot har ökat med 

38,9 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket den alltid gör för denna 

period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 18,3 mnkr. 

Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med mera uppgår till 

drygt 33,4 mnkr inklusive sociala avgifter.  

Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 5,8 mnkr till 235,5 mnkr. 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 30,7 procent att jämföra med årsskiftet 29,5 

procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 45,4 respektive 46,5 procent.
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INVESTERINGSREDOVISNING OCH PROGNOS PER AUGUSTI 2020

   

Investeringar i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen 2,4 5,4 5,9 0,5

Socialnämnd 1,1 2,3 4,6 2,3

Barn- o utbildningsnämnd 1,3 3,7 4,9 1,2

Teknisk nämnd, skattef. vsh 33,1 57,7 72,0 14,3

Miljö- och byggnämnd 0,3 1,2 3,6 2,4

Summa exkl taxef vsh 38,2 70,3 91,0 20,7

Teknisk nämnd, taxef Avfall 0,8 5,2 15,8 10,6

Teknisk nämnd, taxef VA 29,4 89,1 105,3 16,2

Summa totalt 68,4 164,6 212,1 47,5

Kommentarer:

KS – Under år 2020 kommer införandet av nytt ekonomisystem och e-handelssystem att slutföras. 

Investeringar kommer även att göras i e-arkiv och i uppbyggnaden av en gemensam servicefunktion, 

Kommuncenter. I budget för 2020 finns avsatt investeringsmedel för digitalisering, men som tidigare 

rapporterat ser vi att de åtgärder som vidtas i stor utsträckning innebär ökade driftskostnader och inte 

investeringskostnader. En omfördelning av investeringsmedlen från digitalisering till utveckling av centrala 

system har beslutats av kommunstyrelsen, vilket har möjliggjort start av ett projekt att uppgradera Hypergene 

under hösten 2020. Enligt prognosen kommer 0,5 mnkr av investeringsbudgeten inte att utnyttjas då 

införandet av en nya meta-katalog skjuts fram till år 2021. 

BUN – Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom nybyggnationer som inte är aktuellt 

2020 utan troligen 2021 på Bojarskolan. 

SN – Förvaltningen har per siste augusti nyttjat 1,14 mnkr av beslutade 4,59 mnkr. Detta beror till stor del på 

att projektet 

Ombyggnation Vård/Omsorg kommer utgå ut investeringsbudget 2021 och istället ersättas av ökade 

driftkostnader i form av hyra, när renoveringen på Beatebergsgården är färdigställd. Det samma gäller för 

projekt Omställning bostäder med stöd, där även detta projekt kommer ersättas med höjda driftskostnader när 

ombyggnation är färdigställd. 
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Inköp av takliftar och sängar till Säbo fortgår som planerat och beslutade medel prognostiseras ha använts fullt 

ut vid årets slut. Gällande projektet för inventarier så pågår en inventering bland verksamheterna för att avgöra 

var behovet av nya inventarier är störst, varpå ett eller flera större inköp planeras. 

Behovet av bostadsanpassningar LSS, vilket syftar till anpassningar i brukares lägenheter utifrån personliga och 

arbetsmiljömässiga behov, kommer delvis att nyttjas under året. Förvaltningen ser också behov för detta 

kommande år.

Medicinskåp steg 2 är nu avslutad och projektet gällande inköp och implementation av digitala medicinskåp är 

därmed färdigt. 

MBN – Räddningstjänsten kommer att begära överflyttning av investeringsmedlen för 6-hjuling och befälsbil 

till 2021, för att nu i Coronaepidemin underlätta likviditeten. Investeringen av 6-hjulingen sker i 

samupphandling med Sotenäs och Tanum i början av 2021. Befälsbilen upphandlas under 2020 men levereras 

först 2021. Än finns inga beslut, men vi prognosticerar för att beslut om överflytt ska gå igenom. Servicebilen 

är upphandlad och tillverkas under hösten för leverans före årsskiftet. Investeringen blir billigare än förväntat 

då vi kunnat avropa tekniska nämndens upphandling och därigenom få ett bättre pris. Släcksystemet för 

Koster som fördes över från 2020 till 2021 med en budget om 450 tkr istället för 1 300 tkr har blivit en ännu 

billigare investering än väntat. Investeringen är i hamn och driftsatt. 

TN skattefinansierad verksamhet
Arbetet fortgår med ombyggnation av färjeläget och kajanläggningen för Kustbevakningen och kommunen 

som skall slutföras under 2020. Dessutom arbetar hamnverksamheten med att slutföra en av de sista 

etapperna av strandpromenaden. I övrigt arbetar verksamheten med årligt utbyte av bryggor och utveckling 

av gästhamnen och installation av ISPS-staket. Inom gatuverksamheten ligger fokus på att uppdatera 

lekplatsen på Kärleksudden. Dessutom kommer verksamheten att genomföra årliga utbyten av 

belysningsarmaturer, göra tillgänglighetsanpassningar och slutföra bulleråtgärderna på Tången. Prognosen på 

helår är att 57,7 mnkr av totalt beviljade budgetmedel på 72 mnkr kommer att förbrukas. 

TN taxefinansierad verksamhet 

AVFALLSVERKSAMHETEN
Inom avfallsverksamheten på projektering och förberedelse för införande av matavfallsinsamling 1 januari 

2021. Byggnation av den nya tvätt- och sorteringshallen pågår och skall slutföras 2020 samt ombyggnation av 

befintlig sophall. I övrigt har verksamheten påbörjat upphandling av två sopbilar samt kärl inför 
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matavfallsinsamlingen. Prognosen på helår är att 94,3 mnkr av totalt beviljade budgetmedel på 121,1 mnkr 

kommer att förbrukas.  

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår utbyggnaden av avloppsreningsverket Österröd samt 

dubbleringen av råvattenledningen från Färingen som skall slutföras under 2020. Dessutom har utbyggnaden 

av ledningar till och från Österröd samt tillhörande pumpstationer påbörjats. I övrigt arbetar verksamheten 

med årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar. 

EXPLOATERINGSPROGNOS MED KOMMENTARER PER AUGUSTI 2020 

   
Exploateringar i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse

Canning -0,6 -0,6 3,0 -3,6

Starekilens småbåtshamn -0,5 -0,5 -2,4 1,9

Korsnäs (Tjärnö) -0,2 -0,3 -6,0 5,7

Mällbygård -0,4 -0,7 -2,0 1,3

Rådhusberget 0,0 0,0 -2,0 2,0

Projektering infrastruktur/park Myren -0,3 -0,3 -3,0 2,7

Övrig exploatering -0,3 -1,0 -1,0 0,0
Summa -2,3 -3,4 -13,4 10,0

Kommentarer till exploateringsredovisningen:
 Miljö- och byggnämnden har tagit beslut att avsluta planarbetet för Canning. 

 För Starekilen planarbetet med utredningar inte kunnat fortgå som planerat med anledning av att 

planeringsbesked nu behöver sökas. Kostnaderna skjuts framåt.

 Detaljplanen för Korsnäs har överklagats vilket gjort att byggnation av kommunal infrastruktur ej 

kunnat påbörjas under året som planerat.

 För Mällbygård har planarbetet inte kunnat fortgå i planerad takt då förvaltningen avvaktar besked om 

särskilt boende ifrån kommunstyrelsen samt att det pågår en dialog med golfklubben om 

säkerhetsåtgärder. 
 Inget arbete med projektet Rådhusberget pågår i nuläget avseende kommunens mark, då 

kommunstyrelsen beslutat att avvakta arbetet med denna för att i första hand prioritera ett mindre 

projekt på Rådhusberget berörande Strömstadsbyggens mark. 

 Övriga exploateringar avser detaljplanarbete för Vattentornsberget samt ska det utföras en förstudie 

för Mällbyhöjden för att se på en möjlig exploatering av området. I uppdraget ingick att naturinventera 

området vilket skett under sommaren.
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MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
I budget för 2020 fastställdes att vid bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning ska hänsyn 

tas till det finansiell och det verksamhetsmässiga perspektivet. I bedömningen av verksamhetsperspektivet tas 

hänsyn till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt uppföljning av genomförd internkontrolluppföljning. 

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av fullmäktiges mål ska vara uppnås och färre än 25 procent inte 

uppnås samt att inga allvarliga brister i den interna kontrollen har konstaterats. 

Periodutfall

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 11) av de långsiktiga målen 

bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan 

ingen bedömning göras vid delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 

styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt 

mål. 

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet överstiger 4 procent 

(prognos 5,1 procent genomsnitt perioden 2017-2020) av skatter, generella statsbidrag och kommunal 

utjämning. Per augusti 2020 är soliditeten inklusive pensionsförpliktelser 30,7 procent vilket överstiger målet 

på 27 procent i budget 2020. Dock kommer justeringar göras av det egna kapitalet till följd av nya 

redovisningsregler gällande redovisning av exploatering som kommer att påverka kommunens soliditet. Då 

utredning pågår är det i nuläget osäker hur stor påverkan kommer att bli.

Finansiella mål har även beslutats för kommunens helägda bolag AB Strömstadslokaler och AB 

Strömstadsbyggen. AB Strömstadslokaler når upp till målet om att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 

procent av bolagets totala kapital (prognos 1,01 procent) samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 

procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter). AB Strömstadsbyggen når upp till målet om att bolagets 

överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital (prognos 1,44 procent) samt att bolagets 

soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter).

Sammanfattningsvis uppnås pekar prognosen på att samtliga finansiella mål kommer att uppnås.

Prognos

Utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som uppställs i budget 2020 är de finansiella målen i 

perioden uppnådda och en majoritet av verksamhetsmålen uppnås eller uppnås delvis.  Ett av 

verksamhetsmålen kan dock inte utvärderas i delårsbokslutet. 

Samlad bedömning – god ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen är med den bakgrunden att kommunen når upp till målen för god ekonomisk 

hushållning vid årets slut ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de 

finansiella målen uppfylls och prognosen för de verksamhetsmässiga målen är att de kommer nå önskad nivå.  
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PERSONALREDOVISNING
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 31 augusti 2019 respektive 2020.

Personalvolym
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt.

2019 2020
Kvinnor 987 983
Män 320 330
Totalt 1 307 1 313

Antal månadsanställda fördelade per förvaltning och kön.

2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

KLF 36 26 62 39 25 64

SF 410 92 502 419 98 517

BUF 509 113 622 495 118 613

TF 10 66 76 7 66 73

MBF 22 23 45 23 23 46

TOTALT 987 320 1 307 983 330 1 313

Totalt var 1 313 månadsavlönade den 31 augusti 2020. En marginell ökning som med tanke på att det är en 

ögonblicksbild och inkluderar tidsbegränsade anställningar visar att antalet anställda är totalt sett lika mellan 

jämförelseåren. 

Personalstruktur
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent.

2019 2020
0-74% 75-99% 100% 

Heltid
0-74% 75-99% 100% 

Heltid
Kvinnor 8% 15% 77% 6% 14% 80%
Män 8% 6% 86% 8% 5% 87%

Andelen kvinnor med heltidsanställningar fortsätter att öka med det är fortsatt stor skillnad mellan könen när 

det gäller sysselsättningsgrad. Kommunen har en bemanningshandbok som utgår från att heltid är norm och att 

kommunen strategiskt arbetar med så kallade hållbara scheman.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år. 

Alla anställda.

2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt 7,89% 4,25% 6,97% 8,67% 4,94% 7,73%

<=29 år 5,68% 1,87% 4,61% 6,52% 3,71% 5,66%

30-39 år 6,95% 5,81% 6,62% 8,66% 5,70% 7,92%

40-49 år 8,68% 4,96% 7,86% 9,58% 4,56% 8,42%

50-55 år 8,21% 2,78% 7,07% 8,33% 4,78% 7,59%

56-64 år 8,43% 4,40% 7,32% 8,85% 5,51% 7,91%

65-67 år 5,07% 9,63% 6,74% 6,36% 7,71% 6,70%

Föregående år var det en minskning av sjukfrånvaron. Trenden höll i sig under årets första två månader. Efter 

det är det inte enkelt att göra någon jämförelse på grund av den pågående pandemin. Många av kommunens 

anställda är hemma med Covid-19 symptom i avvaktan på testning. Det gör att kommunens frånvarostatistik 

har ökat jämfört med föregående år. Det inte är en dramatisk ökning och  slutsatsen är att siffrorna hade varit 

lägre än föregående år om utfallet med anledning av pandemin räknats bort.
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING

KOMMUNSTYRELSEN
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är + 0,3 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 
augusti  är +0,6 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -1,5 
mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader för covid-19 och -0,6 mnkr inklusive återsökta medel jämfört 
med budget. 

 Utfall januari-augusti Helårsprognos
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

00 Kommunfullmäktige -1,6 -2,2 0,6 -3,1 -3,3 0,2

01 Kommunstyrelse -1,5 -1,7 0,2 -2,5 -2,6 0,1

02 Utvecklingsavdelning -14,9 -14,6 -0,3 -22,7 -22,0 -0,7

03 Kommunledning -2,6 -2,9 0,3 -4,6 -4,3 -0,3

04 Avd. för kommunikation o kansli -8,7 -8,1 -0,6 -12,5 -12,3 -0,2

05 HR-avdelning -5,1 -5,0 -0,1 -8,1 -7,5 -0,6

06 Ekonomiavdelning -7,3 -7,4 0,0 -10,9 -10,9 0,0

08 IT och Växel teknik -6,7 -6,8 0,1 -10,3 -10,3 0,0
Summa -48,5 -48,8 0,3 -74,7 -73,2 -1,5
Semesterlöneskuld (prognos) 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Summa -48,2 -48,8 0,6 -74,7 -73,2 -1,5
Återsökta medel covid-19    0,9 0,0 0,9
Summa -48,2 -48,8 0,6 -73,8 -73,2 -0,6

Kommentarer till utfall och prognos

 Till följd av covid-19 har förvaltningen haft merkostnader i form av beredskapsersättning till 
tjänsteman i beredskap, inköp av utrustning för att kunna genomföra digitala möten, 
informationsinsatser  till allmänheten och stöd till näringslivet genom en företagslots. En återsökning 
har lämnats in till socialstyrelsen men ännu har inte kommunen fått någon säker indikation på vilken 
ersättning som kan väntas. I den prognos som kommunledningsförvaltningen lämnar för helåret 
framgår såväl prognos utan och med full ersättning för merkostnader. 

 Utfallet för kommunfullmäktige som även inkluderarar överförmyndarnämnden, revisionen och 
valnämnden gör ett positivt resultat mot budget per augusti. Arvodena för kommunfullmäktige har 
varit lägre 2020 mot tidigare år vilket beror på att ett möte ställdes in under våren. Revisionen 
kommer enligt prognosen att använda hela sin budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 200 
tkr. 

 Även arvodena för kommunstyrelsen har varit lägre under året än föregående. Prognosen för helåret 
beräknas till ett överskott på 150 tkr.

 Utvecklingsavdelningen har per augusti en negativ avvikelse mot budget. Pandemin har inneburit ett 
antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. Den sammantagna 
prognosen för utvecklingsavdelningen är ett underskott på 700 tkr.

o Inom näringsliv har en företagslots anställts vilket innebär merkostnader på cirka 300 tkr. 
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o Budgeten för Nordby supermarkethallen har förstärkts med 500 tkr enligt beslut vilket innebär 
att utfallet per augusti ligger i nivå med budget. På grund av en lägre bokningsgrad till följd av 
covid-19 och stor osäkerhet kring hur stora intäkter som kommer att faktureras under hösten 
är prognosen ett underskott på 200 tkr för helåret.

o På grund av covid-19 har fritidsgården under sommaren förstärkt verksamheten. Detta har 
inneburit högre lönekostnader och prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget 
på 135 tkr. 

 Kommunledningen har per augusti ett överskott. Under hösten har en tjänst tillsatts på 50 % för 
projektledning av projektet framtidens vårdmiljöer (FVM), vilket innebär en ökad kostnad på 140 tkr. 
Budget för satsningen på kompetenshöjande åtgärder finns här under hösten kommer en 
ledarskapssatsning att genomföras. Pandemin har ställt krav på att ledningen har haft en tjänsteman i 
beredskap vilket har inneburit ökade kostnader med cirka 200 tkr bokfört på denna verksamhet. 
Prognosen för helåret innebär därför ett underskott på 340 tkr. 

 Avdelningen för kommunikation och kansli har per augusti ett underskott vilket beror på ökade 
kostnader för information till allmänheten till följd av covid-19 samt att annonsintäkter för turistkarta 
och magasin ännu inte har fakturerats. Infocenter kommer enligt prognosen få lägre intäkter 2020. 
Underskottet kan till viss del kompenseras återhållsamhet i övrig verksamhet. Prognosen för helåret 
beräknas till ett underskott på 200 tkr.

 Hr-avdelningens har en negativ avvikelse mot budget per augusti på grund av ökade kostnader för 
konsultstöd, ökad kostnad för beredskapsersättning på grund av covid-19 samt att friskvårdsbidraget 
har nyttjats över den budgeterade nivån. Prognosen för helåret är ett underskott på 600 tkr. 

 Ekonomiavdelningens har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret.
 It-avdelningen har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret.
 Sammanfattningsvis innebär detta en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter på 1,5 mkr 

över budget vilket utgör cirka två procent av helårsbudgeten. I underskottet ingår merkostnader till 
följd av covid-19 med 880 tkr. Kommunstyrelsen har även till följd av pandemin intäktsbortfall som har 
uppskattats till cirka 700 tkr som inte är återsökningsbara. 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Ej ersätta kortare sjukskrivningar och föräldraledigheter.
 Återsökning av merkostnader till följd av covid-19.
 Allmän återhållsamhet på ej startade projekt, uppdrag och insatser.
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SOCIALNÄMNDEN
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är -5,6 mnkr jämfört med budget exklusive semesterlöneskuldsförändring.

Årsprognosen uppgår till -2,3 mnkr jämfört med budget exklusive semesterlöneskuldsförändring

 Utfall januari-augusti Helårsprognos
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Gemensam administration -27,4 -26,6 -0,8 -40,8 -39,9 -0,9
Individ- och familjeomsorgen -30,9 -30,1 -0,7 -46,8 -45,2 -1,6
Boende och daglig verksamhet -71,1 -69,7 -1,4 -107,7 -104,2 -3,5
Insatser i hemmet och 
bemanningscentral -47,9 -45,3 -2,7 -72,1 -67,7 -4,3

Summa -177,3 -171,7 -5,6 -267,3 -257,0 -10,4
Semesterlöneskuld (prognos) 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Summa -176,5 -171,7 -4,8 -267,3 -257,0 -10,4
Återsökta medel Covid-19 (feb-jul) 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0
Summa -176,5 -171,7 -4,8 -259,3 -257,0 -2,3

Kommentarer till utfall och prognos
Inför budget 2021 så har nämnden äskat ytterligare medel för att täcka kostnadsökningar och volymökningar, 

både inom boendestöd, särskilt boende men också externa placeringar. Dessa äskade kostnadsökningar börjar 

dock redan under hösten generera merkostnader, vilket tagits höjd för i prognosen för helåret. I syfte att minska 

det prognostiserade underskottet gör förvaltningen för närvarande en genomlysning av nuvarande samt tidigare 

sökta statsbidrag för att på ett så optimalt sätt som möjligt kunna nyttja dessa i verksamheten. 

GEMENSAM ADMINISTRATION

Den gemensamma administrationen gör ett underskott per siste augusti. En förklarande faktor är ett underskott 

inom framförallt hemsjukvården, vilket dock till stor del kommer kompenseras av statsbidrag avseende Covid-

19. Inom den övergripande verksamheten påverkar glappet gällande blockförhyrningar negativt, detta 

kompenseras dock av återsökta medel gällande moms där det gjorts en genomgång för de senaste tre åren och 

där en rättelse skickats in till Skatteverket.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Underskottet på Individ- och familjeomsorgens verksamheter förklaras främst av placeringskostnader 

avseende barn och unga som inte täcks inom budget, att placeringskostnader avseende missbruk inte täcks 

inom budget samt att flera av verksamheterna till följd av rekryteringssvårigheter behövt köpa in 

bemanningstjänster. Dessa avvikelser kompenseras dock delvis av ett överskott för ej tillsatta tjänster, samt 

ett överskott avseende färdtjänst på grund av minskat resande under Corona-pandemin. Försörjningsstödet 

kompenseras löpande med migrationsmedel. 
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BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET

Boende och daglig verksamhet visar per siste augusti en negativ budgetavvikelse. LSS-bostäderna överskrider 

personalbudgeten vilket framförallt förorsakats av utökade behov hos brukare samt ökat antal belagda 

boendeplatser. Även daglig verksamhet samt Opalen gör ett underskott på grund av dels fler beslut, men också 

att beslut nyttjas i större utsträckning än tidigare. I prognosen för helåret har hänsyn tagits till de volymökningar 

som aviserats inför budget 2021 men som redan under hösten kommer börja generera kostnadsökningar. 

En del av underskottet beror dock på Covid-relaterade kostnader där statsbidrag förväntas täcka upp detta 

underskott. 

INSATSER I HEMMET OCH BEMANNINGSCENTRAL

Övergripande visar ett mindre överskott på grund av att tjänster inte fullt ut är täckta till följd av sjukskrivning 

och föräldraledighet. Det återfinns även ett underskott i budget för arbetskläder där man haft kostnader för en 

extra avdelning korttid samt för LSS-verksamheterna under pandemin. Trygghetslarm har också kostat mer än 

normalt vilket delvis beror på felaktig fakturering som kommer krediteras men även för ökad andel utbytt 

hårdvara och reparationer.

Hemtjänsten som helhet har ett underskott som till stora delar beror på förstärkning utifrån Covid-19. Koster 

visar ett överskott som beror på att start av ny grupp på Koster kom igång sent på året i augusti.

Även övriga delar inom området visar underskott som beror på kostnader kopplade till Covid-19 där man 

förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna.

Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50 % i 

antal beviljade timmar mellan januari till augusti. 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten

 Analys av kostnader som ökat såsom trygghetslarm och arbetskläder

 Fortsatt arbete med uppföljning och statistik per verksamhet för att bättre få översyn och kunna vidta 

åtgärder för att ha budget i balans

 Arbete med optimerad bemanning fortsätter genom workshops, dialog med grupper och 

utbildningsinsatser, med hänsyn tagen till Covid-19 

 Digitalisering av vissa moment i arbetet som på sikt kommer ge vinst för brukare och ekonomi

 Försörjningsstöd arbetar med att förhindra ökade kostnader genom samarbete med bland annat 

gemensam jobbsökarverksamhet med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, 

Samordningsförbundet etc. Vidare arbetas det med att hänvisa till instanser så som ALFA-kassan, A-

kassan etc för de som ansöker om försörjningsstöd för första gången. De flesta i dagsläget är personer 

som varit timanställda inom handel och restaurang. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Resultat och prognos

Utfallet per 31 augusti är + 3,0 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. 

Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti + 12,3 mnkr i jämförelse med budget. 

De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, skolskjutsar, 

interkommunala ersättningar gymnasiesärskola, barn och elevhälsa samt interkommunala ersättningar 

gymnasium. Avvikelserna mot budget beskrivs per avdelning nedan. 

 Utfall januari-augusti Helårsprognos
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
BUF Förvaltningskontor -9,6 -11,4 1,9 -15,2 -17,1 1,9
BUF Skolskjutsar -6,6 -6,2 -0,4 -10,4 -10,0 -0,4
BUF Måltid -22,8 -23,5 0,7 -34,4 -35,0 0,6
BUF Städ -7,1 -7,3 0,1 -11,7 -10,9 -0,8
BUF Förskoleverksamhet -51,0 -51,3 0,4 -75,7 -75,7 0,0
BUF Bibliotek -3,8 -4,0 0,2 -6,0 -6,0 0,0
BUF Kulturskola -2,3 -2,2 -0,1 -3,2 -3,2 0,0
BUF Grundskola + förskoleklass -79,7 -80,0 0,3 -116,8 -116,8 0,0
BUF Fritidshem -8,2 -8,7 0,5 -13,0 -13,0 0,0
BUF Grundsärskola -3,2 -3,8 0,6 -5,2 -5,6 0,4
BUF Särgymnasium IKE -2,0 -1,3 -0,7 -2,9 -2,6 -0,4
BUF Samlad barn- o elevhälsa -11,2 -12,5 1,4 -17,7 -18,7 1,0
BUF Gymnasium -24,8 -24,9 0,1 -36,7 -36,7 0,0
BUF Gymnasium IKE -3,2 -1,6 -1,6 -2,8 -2,8 0,0
BUF Vuxenutbildningen -5,8 -5,6 -0,2 -7,1 -7,1 0,0
Summa -241,3 -244,3 3,0 -358,7 -361,1 2,4
Semesterlöneskuld 9,3 0,0 9,3 -0,4 0,0 -0,4
Summa -232,0 -244,3 12,3 -359,1 -361,1 2,0
Återsökta medel covid-19    0,1 0,0 0,1
Summa -232,0 -244,3 12,3 -359,0 -361,1 2,1

Kommentarer till utfall och prognos

 Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på + 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat 

till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar 

ökade lönekostnader för verksamheterna från april månad till och med december månad innevarande 

år. Kompensationen innehåller utöver detta också en retroaktiv del. Delen gäller årets tre första 

månader och gäller föregående års lönerevision. I och med att kompensationen inte fanns med i den 

ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet.

Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej använts i lika stor 

utsträckning som budget pga av covid-19.

Prognos för förvaltningskontoret är att överskottet kommer att ligga kvar i ungefärlig storlek med 
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nuläget. Under hösten rekryteras en ny nämndsekretera/diarieförare samt att inköp av IT kommer att 

prioriteras. Inköp av datorer för 0,5 mnkr förväntas tas på driften utanför budget.

 Skolskjutsar visar ett underskott på – 0,4 mnkr över budgeterad nivå, detta kommer på årsbasis inte att 

kunna hämtas in, utan får täckas upp av andra konton inom förvaltningsstaben som understiger 

budgeterade kostnader. Stora delar av underskottet är knutet till att vi har dubbelt så många enskilda 

resor av dubbelt boende jämfört med samma period förra året.

 Måltid visar ett överskott på + 0,7 mnkr. Delar av överskottet har upparbetats genom att gymnasiet inte 

har lagat mat under delar av våren pga av covid-19. Den personalen som skulle ha jobbat på gymnasiet 

har kunnat omfördelas i verksamheten och mindre vikarier har behövts tas in. Till viss del påverkas 

måltidsenheten av Covid-19 då det är en personalkänslig verksamhet. Är inte ordinarie personal där 

behöver de ta in vikarier. I detta fall har sjukkostnader sjuklön 2-14 dagar ersatts av staten. Ekologisk mat 

i förvaltningen 200831 ligger på 24,84%.

 Städverksamheten visar ett överskott på + 0,1 mnkr per 31 augusti. Prognosen för december ligger 

städverksamheten med ett underskott på -0,8 mnkr pga av den extra avställd personal som utför extra 

städ pga covid-19. Underskottet förväntas att täckas med prognosticerat överskott på måltidsenheten 

samt andra verksamheter.

 Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett överskott på + 0,3 mnkr. Skolenheternas budgetar är mer i 

balans nu än under vårterminen. Samtliga enheter har arbetat med sin organisation inför nytt läsår. De 

nya organisationerna är mer slimmade och därmed också mer sköra. Under vårterminen har samtliga 

enheter även varit mer restriktiva att ta in vikarier pga Covid-19.

SVA budgeten har även justerats vilket innebär att underskottet inte är lika stort där, men det finns en 

risk att detta kommer att påverka måluppfyllelsen för elever med annan härkomst än svensk. 

Odelsbergsskolan har idag 29 + 29 elever i sina två klasser i åk 3 och maxtaket för lokalerna är 30 elever 

per klass. Detta kan komma att innebära att åk 3 kan behöva skapa ytterligare en klass vilket innebär en 

ökad kostnad för en ytterligare lärare.

Enligt Skollag ska kommunen erbjuda grupp i grundsärskolans verksamhet för samtliga årskurser. I 

Strömstad erbjuder vi enbart en inkluderande verksamhet i de yngre åren åk 1-3. Om någon 

vårdnadshavare, med barn som vid utredning alt nuvarande inkludering, kommer att önska grupp blir vi 

skyldiga att erbjuda detta vilket kommer att innebära en kostnad både gällande lokal och pedagoger.

 IKE gymnasiesärskolan visar ett underskott på -0,7 mnkr. Budgeten är periodiserad 50/50 på vårtermin 

och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten. Det skett en kommunikationsmiss i 

prognos gällande hösten 20 och det gör att utfallet kommer överstiga budget med ca 0,4 mnkr.

 Barn och elevhälsa visar ett överskott på + 1,4 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika 

tjänsteledigheter.
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 Gymnasium interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på - 1,6 mnkr. Budgeten är 

periodiserad 50/50 på vårtermin och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten och 

prognos visar på budget i balans.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär lägre kostnader och 
en effektivare verksamhet. Månadsvisa genomgångar med samtliga chefer både enskilt och i grupp bidrar till 
god ekonomisk kontroll i verksamheten. 

TEKNISKA NÄMNDEN
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är -21,2 mnkr jämfört med budget.

Årsprognosen uppgår till -39,6 mnkr jämfört med budget. 

Skattefinansierad verksamhet Utfall januari-augusti Helårsprognos*
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Teknisk nämnd och förvaltning -2,7 -2,7 0,0 -3,6 -3,6 0,0
Gator och vägar samt parkering -11,7 -8,2 -3,5 -18,1 -14,1 -4,0
Allmän platsmark -2,3 -2,5 0,2 -3,2 -3,2 0,0
Sidoordnad verksamhet -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4
Förrådsverksamhet -1,7 -1,7 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Allmän markreserv 1,5 -0,3 1,8 0,1 0,1 0,0
Allmän renhållning -1,7 -1,7 0,0 -2,6 -2,6 0,0
Näsinge Flygplats -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
Hamnar -2,2 13,0 -15,2 -9,4 13,3 -22,7
Summa -21,3 -4,3 -17,0 -39,9 -12,8 -27,1
Semesterlöneskuld (prognos) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Summa -21,2 2,3 -16,9 -39,9 -12,8 -27,1

Återsökta medel covid-19 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
Summa -21,2 -4,3 -16,9 -39,6 -12,8 -26,8

*Baseras på stängd gräns mellan Sverige och Norge till om med 31 oktober

Kommentarer till utfall och prognos

 Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 3,5 mnkr, vilket främst beror på att 

parkeringsverksamheten och linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund 

av minskade intäkter. Det förklaras av rådande situation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige 

och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd till och med 31 oktober 

på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  Prognosticerar en negativ avvikelse mot 

budget på totalt -4,0 mnkr. Förklaras av tappade intäkter från uteserveringsverksamheten på -1,1 mnkr 

som redan är beslutat, tappade parkeringsintäkter på -3,2 mnkr samt tappade intäkter för Kosterlänken 
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-0,2 mnkr. Dock ser verksamheten en positiv utvecklingen för vinterväghållningen och prognosticerar 

0,5 mnkr i minskade kostnader på helår förutsatt att det blir gynnsamt väder hösten/vintern 2020.  

 Sidoordnad verksamhet visar ett underskott på 0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av minskade 

intäkter för bilpoolen. På grunda av rådande läge prognosticeras att intäktstappet fortsätter och 

verksamheten beräknas gå med 0,4 mnkr i underskott på helår. 

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,8 mnkr jämfört med budget, vilket kan förklaras av ökade 

intäkter inom MEX som är hänförlig till ett ingånget avtal med extern exploatör för ombyggnation av 

Ringvägen/Prästängsvägen på 1,9 mnkr som ska bokas mot befintligt investeringsprojekt och ska 

därmed inte belasta driftsbudgeten för MEX. MEX har även erhållit en engångsersättning för servitut 

om 0,3 mnkr som det ej budgeterats för. Verksamheten badplatser visar ett underskott om 0,4 mnkr, 

vilket beror på renovering av tak på Styrsö som efter besiktning visat sig undermåligt. Dessutom visar 

verksamheten för hantering av kommunens mark- och vattenområden ett överskott om 0,2 mnkr vilket 

beror på ett erhållet bidrag från Länsstyrelsen på 0,2 mnkr som ska nyttjas till åtgärder för Nilsemyrens 

våtområde, ett lokalt naturprojekt. Arbete kommer att slutföras under 2020. 

 Hamnverksamheten visar ett underskott med -15,2 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 

minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Det förklaras av rådande situation med 

Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen 

kommer att vara stängd till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  

Prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på totalt -22,7 mnkr, -20,1 mnkr för färjetrafiken, -0,4 

mnkr för handelshamnen och -2,2 mnkr för gästhamnsverksamheten. 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten
 På grund av rådande läge i världen med hänsyn till Covid-19 prognosticerar den skattefinansierade 

verksamheten ett underskott på 26,8 mnkr på helår. Detta baseras på att gränsen mellan Sverige och 

Norge för tillfället är stängd vilket resulterar i stängd hamn och stängd gränspendling. Detta påverkar 

nämndens externa intäkter kraftigt och bedömningen är att detta pågår åtminstone till och med 31 

oktober. Det kommer inte bli möjligt för nämnden att kunna hanterar det prognosticerade 

budgetunderskottet inom befintlig ram. Detta har kommunicerats och diskuterats med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 Nämnden uppmanar dock samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga 

driftskostnader. Dessutom ser förvaltningen över och arbetar med samordning mellan förvaltningens 

verksamheter för att finna lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete. 
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Taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierad verksamhet Ack utfall per jan-aug 2020 Helårsprognos 2020
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Vatten- och avloppsverksamhet -0,1 -0,1 0,0 0,6 0,6 0,0
Avfallsverksamhet -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Fjärrvärmeverksamhet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 

negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan framför allt gällande minskad vattenförbrukning, men har lyckats 

hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020. 

 

AVFALLSVERKSAMHETEN
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 

negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan gällande framför allt inom verksamhetsavfallet, men har lyckats 

hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020. 

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHETEN
Verksamheten visar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av 

lägre driftskostnader för perioden. Prognosticerar en budget i balans för 2020. 

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken och gästhamnen.
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti före förändring av semesterlöneskuld är 1,5 mnkr jämfört med budget och efter 
förändring av semesterlöneskuld 1,9 mnkr.

Årsprognosen uppgår till 1,2 mnkr jämfört med budget.

 Utfall januari-augusti Helårsprognos
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
MBN och administration -6,5 -7,0 0,5 -9,8 -10,5 0,7
Plan, Kart och Mät -1,8 -1,7 -0,1 -2,6 -2,4 -0,2
Miljö och Hälsa -1,9 -1,7 -0,2 -2,5 -2,5 0,0
Räddningstjänsten -10,6 -10,8 0,2 -16,0 -16,2 0,2
Bygg 1,0 -0,1 1,1 0,3 -0,2 0,5
Summa -19,8 -21,3 1,5 -30,6 -31,8 1,2
Semesterlöneskuld (prognos) 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Summa -19,4 -21,3 1,9 -30,6 -31,8 1,2

Kommentarer till utfall och prognos

 Den administrativa avdelningens överskott beror på ej budgeterade intäkter samt en pågående 
långtidssjukskrivning. Utbildning och kurser har inte kunnat göras enligt plan och bidrar därför också 
till ett överskott. 
Prognosen för avdelningen är ett överskott på 700 tkr. Förväntat överskott på intäkter, personal samt 
övriga kostnader täcker upp lokalkostnaderna för Fiskaren som har tillkommit extra under året.

 Plan-, kart- och mätavdelningen visar på ett underskott jämfört med budget per 31 aug. Detta beror 
till största del på att plan har för lite att göra, så intäkterna når inte upp i budgeterad nivå. Exploatörer 
vill bromsa och jobba långsammare eller inte alls. Mät går med överskott på alla poster. Där finns en 
sjukskrivning sedan i våras och tanken har varit att rekrytera in extrapersonal men tiden har inte 
funnits. GIS-verksamheten ligger i fas med budget. 
Prognosen för avdelningen är ett underskott på 255 tkr. För plan ser läget inte bättre ut inför hösten 
och vi räknar med ett rejält underskott. Detta kommer delvis täckas upp av överskott på intäkter från 
mät samt överskott för personal som är sjukskrivna eller går i pension.
Utbildningar och studieresor har inte kunnat genomföras i den utsträckning som man velat så också 
där kommer det bli ett överskott.

 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har fakturerat årsavgifter men intäkterna når inte upp till 
budgeterad nivå. Tillsyner med debiterbara timkostnader har minskat och nedprioriterats. 
Avdelningen dras med sjukskrivningar som bidrar till ett något mindre underskott. Budgeten för övriga 
kostnader har inte kunnat utnyttjas till fullo då utbildningar och seminarier behöver skjutas på 
framtiden. 
Helårsprognosen talar för ett möjligt 0 resultat. Tanken är att jobba in lite av tillsynen som debiteras 
med timkostnad under hösten, men då personalstyrkan är mycket frånvarande pga. sjukdomar så 
finns nog inte möjligheten att jobba ikapp som vi önskar. Vi prognostiserar med ett underskott på 700´ 
för intäkter. Ett statsbidrag, för den extra tillsynen enligt lag (från 1 juli), på 232 964 kronor 
kompenserar delvis för de förlorade intäkterna. Överskott för sjukskriven personal samt vakant tjänst 
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och överskott för kompetensutbildning bidrar till att avdelningen kan hamna i nivå med budget.

 Räddningstjänsten har en vakant tjänst som påverkar budgeten positivt. Denna vakanta tjänst avser 
att jobba mycket med tillsyn och intäkterna når på grund av detta inte upp till budgeterad nivå. 
Om inte läget stabiliseras under året tillsätts inte den vakanta tjänsten och bidrar därför till att täcka 
upp för de förlorade intäkterna. Även här kan man inte utnyttja hela budgeten för 
utbildningskostnader som därför förväntas bidra med överskott.

 Byggavdelningen har under våren fakturerat för ett stort bygglov som bidrar till ett positivt 
intäktsöverskott. Färre bygglovsansökningar än förväntat kommer in men man har haft mycket 
personal på plats. Detta har dock varit bra, då överlämningar mellan personal flutit på smidigt. 
Utbildningar har inte kunnat utföras i lika stor utsträckning som tänkt. 
Prognosen för helåret gör vi med försiktighet då det stora bygglovet på 1 mnkr är överklagat. Kan bli 
ett utfall på 300 tkr istället. Tillsyner utförs och det kan komma att bli sanktionsavgifter under hösten. 
Lutar åt ett litet överskott för personalkostnader på 100 tkr och kompetensutvecklingen får avvakta 
det nya året.

 Under perioden har vi fått statlig ersättning för sjuklöner gällande april-juli med 75 tkr för alla 
avdelningar.

 Qvalia, ett konsultföretag, har under sensommaren hjälpt till med genomgång av missad återsökt 
moms. Detta resulterade i 19 tkr i intäkt, efter provision, för förvaltningen.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten
Då miljö- och byggnämnden per delårsbokslut augusti prognostiserar för ett överskott på helåret krävs inga 

specifika åtgärder. 

Förvaltningen tar höjd för 2021 och har avvaktat med rekrytering av ny miljö- och hälsoskyddschef. 

Rekrytering startas hösten 2020. 

Tanken var att under 2020 satsa stort på kompetensutveckling. Detta har ej kunnat genomföras som planerat 

pga. Covid-19. 

Funderingar kring eventuella effekter av Covid-19 kopplat till risk för minskade intäkter 2021 gör att nämnden 

funderar över möjligheten att ta kostnaden för osäkra kundfordringar redan 2020
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FINANSFÖRVALTNINGEN

Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är ett överskott med 52,4 mnkr jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till ett överskott med 47,4 mnkr jämfört med budget varav 1,2 mnkr avser marknadsvärde 
finansiella tillgångar. 

 Utfall januari-augusti Helårsprognos
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Pensionsutbetalningar -9,4 -10,4 1,0 -15,6 -15,6 0,0
Avstämning avtalspension 3,0 -1,4 4,4 -2,1 -2,1 0,0
Avstämning arbetsgivaravgifter 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Lönerevision 0,0 -9,1 9,1 -13,7 -13,7 0,0
Kapitalintäkter 8,8 8,8 0,0 13,1 13,1 0,0
Övriga verksamhetsposter -1,2 -4,6 3,4 -6,9 -7,0 0,1
Skatter, statsbidrag och 
utjämning 558,1 528,6 29,5 836,7 793,3 43,4

Pensionsfondsintäkter 1,2 0,7 0,5 1,2 1,0 0,2
Finansnetto 1,2 -2,6 3,8 0,0 -3,7 3,7
Summa 562,4 510,0 52,4 812,7 765,3 47,4
Semesterlöneskuld (prognos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 562,4 510,0 52,4 812,7 765,3 47,4

Kommentarer till utfall och prognos

 Skatter, statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterad nivå på årsbasis med 43,4 mnkr. 

Detta beror på 24,8 mnkr i extra stöd år 2020 på grund av Covid-19. I dessa ligger medel för 

periodiseringsfonder (0,8 mnkr) som ännu bedöms som prognosvärden av Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Slutavräkningarna för 2019, 2020 beräknas till -10,4 mnkr. Den kommunala 

fastighetsavgiften överstiger budgeterad nivå med 4,2 mnkr. I budget 2020 finns en lägre antagen 

befolkningsprognos än den SKR utgick ifrån. Detta ger ett överskott med 24,8 mnkr. 

 Lönerevision för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. I årsprognosen så prognosticeras utfall i 

enlighet med budget.

 Inom övriga verksamhetskostnader så prognosticeras ett överskott mot årsbudget på 0,1 mnkr på grund 

av återvunna kundfordringar.

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

varit en generell nedgång i marknaden under året med viss återhämtning. Årsprognosen är ett 

underskott med cirka 1,2 mnkr.

 Realisationsvinster för försäljning av finansiella tillgångar visar ett överskott gentemot årsbudget på 

uppskattningsvis 1,2 mnkr.

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

 Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,1 mnkr.



31

 Borgensavgifterna överstiger budgeterad nivå med 0,4 mnkr.

 Årets räntekostnader för lån har varit låga beroende på en låg räntenivå samt mindre upptagna lån är 

budgeterat. Likviditetsnivån har varit bättre än förväntat i kommunen. Extra tillskott har utbetalts under 

sommaren via Regerings beslut om stöd för Covid-19. Överskottet för räntekostnader på årsbasis 

beräknas till 2,0 mnkr.

KOMMUNENS BOLAG

Bolagen mnkr Utfall jan-aug 2020, före skatt Prognos 2020, efter skatt

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Strömstadsbyggen koncern 12,5 5,7 6,8 10,2 8,5 1,7

Strömstadslokaler 5,2 2,8 2,4 3,7 4,1 -0,4

Strömstads Badanstalt 0,1 -0,6 0,7 -0,6 -0,9 0,3

Resultat Bolagen 17,8 7,9 9,9 13,3 11,7 1,6

AB Strömstadsbyggen
Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 11,4 mnkr före skatt. Prognosen för helår är 14 mnkr före skatt 

jämfört med budget på 8,1 mnkr. Både för utfall januari till augusti samt årsprognos beror detta på lägre 

uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Bolaget har haft lägre administrativa kostnader på grund 

av ej tillsatta tjänster/VD avgått samt lägre borgensavgift än budgeterat.

AB StrömstaNet
AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr tom augusti före skatt. Utfallet är cirka 0,5 mnkr 

bättre än budgeterat. De högre intäkterna beror på nytecknat kommunikationsoperatörs avtal. Prognosen för 

helåret är 1,3 mnkr före skatt och budgeten för helåret 0,4 mnkr. 

AB Strömstadsgaragen
Bolaget redovisar ett positivt resultat före skatt tom augusti på 0,1 mnkr. Årsprognosen är 0 mnkr vilket 

överensstämmer med budgeterat resultat. 

AB Strömstadslokaler
Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 5,2 mnkr före skatt. Detta är 2,4 mnkr bättre än budget och 

beror till stor del på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Årsprognosen är 5,5 mnkr före 

skatt och beror på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser, högre administrativa kostnader på 

grund av nedlagda projekt samt lägre avskrivningar på grund av ej slutförda projekt.
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AB Strömstads Badanstalt
Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden med 0,1 mnkr. Stort intäktsbortfall på grund av covid-19. 

Stora besparingar samt permittering av personalen förbättrar resultatet. Prognosen för helåret är ett 

resultat på -0,6 mnkr före skatt. Det finns stor osäkerhet i prognosen då utfallet av bolagets ansökan om 

förlängt permittering stöd är okänd. Vidtagna åtgärder för att klara budgeten är: uppskjutna investeringar, 

förkortade öppettider, personalnedskärningar samt permittering.
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BILAGA 1: STATISTIK FÖR TEKNISKA NÄMNDEN AVSEENDE 
FÄRJETRAFIKEN OCH GÄSTHAMNEN 
Färjetrafiken

Aktiviteter 2020-08-31 2019-08-31

Antal resande 185 521 1 019 313
Antal fordon 50 180 339 194
Summa intäkter jan-aug (tkr) 3 538 17 185

Antalet resande inklusive fordon har minskat markant jämfört med samma period föregående år. Förklaras av 

rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Färjetrafiken har varit stängd 

sedan 14 mars i år.  Oklart när trafiken eventuellt kan återupptas och om det då kommer att kunna gå för full 

kapacitet. 

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

Antal gästnätter 3 297* 10 538*
Antal dagbesökande 385 3 649

*Inkl. Rossö 401 2020 och 583 nätter 2019.

Antalet gästnätter och dagsbesökare har minskat markant jämfört med samma period föregående år. 

Förklaras av rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Besökare i 

gästhamnen är uppskattningsvis till 95 procent norska besökare, vilka inte har haft möjlighet att åka till Sverige 

i sommar. Dock har det varit en liten ökning av svenska turister.
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BILAGA 2: UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES LÅNGSIKTIGA 
MÅL
Långsiktigt mål Styrtal Status Trend Måluppfyllelse

Övergripande mål
2030 har Strömstads 
kommun 15000 
invånare

Genomsnittlig 
befolkningsökning
Mål:1% per år
Utfall: 0,8%

  
Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Vi ser i år att befolkningen har ökat 
under årets första sju månader. Från 
31 december 2019 och 31 juli 2020 
har befolkningen ökat med 0,8%.

Prognos: Delvis uppfyllt

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun

Andel fossilfria bilar i 
kommunens organisation
Mål: 40%
Utfall: 38%

Antal ton CO2/årsarbetare 
utifrån tjänsteresor
Mål: 0,2 ton
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Försäljning av fossila 
drivmedel per capita i 
Strömstad kommun
Mål: 80% minskning i 
perioden 2016-2030 eller 
10% per år
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

  

Jan-aug: Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen kommer att 
upprätta en handlingsplan för 
strategin för fossiloberoende med 
tydlig koppling till AGENDA 2030. 
Under året har stort fokus lagts på 
att få till bättre laddplatser. Tekniska 
nämnden planerar att flytta 
verksamheten service och inköp till 
Mekanikern vilket kommer att 
minska användningen av fossila 
bränslen då nuvarande lokal värms 
upp med olja. Tekniska nämnden 
har under året i samtliga 
upphandlingar utrett möjligheten att 
välja fossilfritt drivmedel. Andelen 
fossilfria bilar i kommunens 
organisation har ökat.

Prognos: Delvis uppfyllt
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Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan 
2030 är Strömstad en 
förebild inom 
utbildning

Andel elever i årskurs 6 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen
Mål: 85%
Utfall: 68%

Andel elever i årskurs 9 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen
Mål: 75%
Utfall: 73%

Andel grundskolelärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet i ämnet
Mål: 73%
Utfall: 77%

Andel gymnasieelever med 
examen inom 3 år 
(nationella program)
Mål: 75%
Utfall: 69%

Andel behöriga lärare i 
gymnasieskolan
Mål: 78%
Utfall: 91%

Andel legitimerade 
förskolelärare
Mål: 33%
Utfall: 34%

  
Jan-aug: Delvis uppfyllt

Strömstads utbildningsverksamhet 
har förhållandevis låga 
studieresultatresultat och behöver 
fortsatt utvecklas för att bli en 
förebild inom utbildning 2030. I 
årskurs 6 är trenden negativ, medan 
den i årskurs 9 är svagt positiv 
sedan flera år och vi ligger nära 
riksgenomsnittet. Det är tydlig 
skillnad mellan pojkars och flickors 
resultat. Totalt sett behövs en 
förändring av undervisningen för att 
nå högre resultat. Verktyget för 
förändrad undervisning är 
kunskapsutveckling i att organisera 
undervisning. Läsåret 19-20 deltog 
alla lärare i kompetensutveckling i 
*Kooperativt lärande* och från och 
med innevarande läsår är fokus för 
kompetensutvecklingen *Tillgängliga 
lärmiljöer.*

Prognos: Delvis uppfyllt
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Uppleva och göra: Där natur och kultur möts
2030 är Strömstad en 
attraktiv kommun med 
en levande stadskärna 
med många 
mötesplatser, välkänd 
för hållbara kultur-, 
idrotts- och 
nöjesarrangemang i 
hela kommunen.

Nöjd medborgarindex index 
kultur 
(medborgarundersökning)
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna
Utfall: Följs upp vid årsbokslut

Nöjd medborgarindex index 
idrotts och motionsanläggningar 
(medborgarundersökning)
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna
Utfall: Följs upp vid årsbokslut

Antal gästhamnsnätter
Mål: 11 500
Utfall: 3 297

Antal besökare/gästnätter 
(Hotell, stugbyar, vandrarhem 
och camping)
Mål: 820 000
Utfall: Följs upp vid årsbokslut

Nöjd-region-index 
fritidsaktiviteter 
(medborgarundersökning)
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna
Utfall: Följs upp vid årsbokslut

Antal färjeresenärer 
(Strömstad-Sandefjord)
Mål: 1 500 000
Utfall: 185 521

  
Jan-aug: Delvis uppfyllt

Former för ett utvecklingssamarbete 
med näringslivet håller på att tas 
fram och kommer att presenteras 
under hösten. Samarbetet väntas få 
goda effekter och göra Strömstad till 
en attraktiv plats.

Kärleksuddens lekplats har 
uppdateras och 
tillgänglighetsanpassas med ny 
lekplatsutrustning under hösten 
2020. 

Som en direkt effekt av 
coronapandemin har antalet 
gästhamnsbesök och antalet 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord minskat kraftigt från förra 
året. Antal registrerade 
gästhamnsbesök till och med 31 
augusti uppgick till 3 297, förväntat 
antal för hela 2020 är 11 500. Antal 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord uppgick till 185 521 till 
och med mars då färjetrafiken 
stoppades. Antal resenärer mellan 1 
januari och 31 augusti 2019 uppgick 
till 1 019 313. Beräknat antal för hela 
året är 1 500 000.

Prognos: Delvis uppfyllt
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Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet
2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalite och trygghet 
genom jämställd och 
jämlik tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid

Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom 
hemtjänsten
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom särskilt 
boende
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och serviceboende
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Brukarbedömning Individ- 
och familjeomsorg totalt- 
helhetssyn
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Nöjd-medborgar-index 
äldreomsorg 
(medborgarundersökning)
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

  

Jan-aug: Ingen bedömning

De styrtal som har knutits till målet 
bygger på brukarundersökningar 
som kommer att publiceras under 
hösten. Någon utvärdering har därför 
inte kunnat göras.

Prognos: Ingen bedömning

2030 uppfyller 
Strömstad de globala 
målen för Hållbar 
utveckling - AGENDA 
2030

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

Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

  
Jan-aug: Delvis uppfyllt

Under året hålls utbildning för chefer 
i Agenda 2030, förtroendevalda ska 
utbildas i november. Strategin är 
påbörjad och ska antas politiskt inför 
2021. När strategin finns på plast 
ska en handlingsplan tas fram.

Prognos: Uppfyllt
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser
2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter

Antal lokala kollektivresor 
per invånare (Västtrafik)
Mål: 30
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Dialog har förts med Västtrafik och 
andra aktörer för att förbättra 
kollektivtrafiken. Strömstad har även 
fört dialog i alla forum för 
Bohusbanan. I nuläget ser vi dock 
inga resultat i närtid. 

Tekniska nämnden har arbetat 
vidare med trafiksäkerhetsarbete 
och har genomfört en rad olika 
trafiksäkerhetsåtgärder i det 
kommunala vägnätet så som 
vegetationsröjning vid gång och 
cykelvägar för ökad sikt och 
trygghet, förbättrad belysning vid ett 
antal övergångställen, 
hastighetsdämpande åtgärder, flytt 
av övergångställe vid Mellby för 
bättre sikt, förbättrat övergångställe 
och busshållplats vid 
cirkulationsplats Oslovägen-
Mellbyvägen. En cykelplan med 
fokus på säkerhet och framkomlighet 
har arbetats fram och ska beslutas.

Prognos: Delvis uppfyllt
2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter och 
är rustad för 
transporter till Norge.

 
  

Jan-aug: Delvis uppfyllt

Dialog och samverkan har förts för 
påverkan i alla forum där 
bohusbanan diskuteras. I nuläget ser 
vi inga resultat i närtid.

Prognos: Delvis uppfyllt
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Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 
2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för 
företagsetableringar 
som vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- och 
havsnäring.

Andel nyetableringar utöver 
handel/turism
Mål: 50% av alla 
nyetableringar
Utfall: 75%

Svenskt näringsliv enkät - 
sammanfattande omdöme 
företagsklimatet i 
kommunen
Mål: 3,6
Utfall: 3,13

Värde löpande insikt (SKL:s 
servicemätning)
Mål: 75
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

En översyn av näringslivsfunktionen 
och dess inriktning har gjorts under 
kvartal 1, vilket har resulterat i 
anställning av en näringslivsansvarig 
med ett nytt uppdrag.

Under året har även en temporär 
företagslots anställts och ett 
utvecklingsarbete har även skett 
med näringslivet och Strömstad & 
co.

Flera åtgärder har genomförts under 
året för att öka attraktionskraften för 
företagsetableringar:

-Information om kommunens industrimark 
på Bastekärr har under året överlämnats 
för att marknadsföras via Business 
Swedens Sitefinder.
-Information om Bastekärr har förmedlats 
till Position Väst och ett prospekt för att 
marknadsföra möjliga etableringsplatser 
för de ytterligare företagsetableringar 
som den landbaserade fiskeodlingen i 
Sotenäs kommer medföra.
-Detaljplanen för Västra Prästängen vann 
under våren laga kraft, vilken tillåter en 
större bredd av markanvändning såsom 
handel, restaurang, kontor, gym samt 
annan typ av verksamheter som inte 
utgör ren industri. Inom området finns 
därmed möjlighet till utveckling.
-Medfinansieringsavtal är tecknat mellan 
Trafikverket och kommunen, avseende 
studier av Trafikverket för att finna ett 
rimligt ombyggnadsalternativ av E6-
motet, i förhållande till den planerade 
expansion som planeras för på Nordby 
och i Svinesund. Utredningen är ett led i 
planeringen för att kunna påbörja 
detaljplanearbete för områdena.
-Dialog pågår med Strömstad camping 
om nytt långsiktigt arrendekontrakt för att 
möjliggöra den nästan fördubblade 
expansion som planeras för i pågående 
detaljplan.
-Dialog pågår med ny aktör kring större 
nyetablering på Bastekärr.

Prognos: Delvis uppfyllt
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Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen
2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen

Antal nya boendeenheter:

Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 sista åren) varav 40 
% hyresrätter, 20 % 
småhustomter, 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20%

Utfall 2020: 88 st varav 0% 
hyresrätter, 60% 
småhustomter, 40% 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
50%/50%.

Antal nya byggrätter för 
boendeenheter i detaljplan

Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 år) varav 40 % 
hyresrätter, 20 % 
småhustomter (varav 5 
kommunala tomter), 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20%

Utfall 2020: 0 byggrätter

  
Utfall Jan-Aug: Uppfyllt

Under året har 88 nya 
boendeenheter fått slutbesked. Inga 
nya byggrätter i detaljplan har 
beslutats. Målet är ett snitt på 100 
byggrätter över tre år. År 2018 
antogs planen för Myren vilket 
innebar 250-300 byggrätter. Flera 
byggprojekt pågår även så som 
Magistern och Rådhusberget. 
Bostadsförsörjningsplanen är 
uppdaterad och fungerar som 
underlag för planarbete.

Prognos: Uppfyllt
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Jämställdhet, jämlikhet och integration
2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och känner 
sig välkomna.

Andel som är 
självförsörjande 90 dagar 
efter avslutad etablering.
Mål: 80%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Andel nyanlända som är 
inskrivna i etableringen 
inom en vecka efter 
anvisning.
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Andel nyanlända som 
påbörjat svenska för 
invandrare inom en månad 
efter ankomst.
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Andel nyanlända som deltar 
i samhällsorientering inom 
en månad efter ankomst.
Mål: 90%
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut

Fördelning av lokalt 
aktivitetsstöd
Mål: Jämn fördelning mellan 
könen
Utfall: Mäts en gång per år 
2019 var fördelningen flickor 
36,8% och pojkar 63,2%

  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Inför 2020 upphörde den 
kommungemensamma 
samverkansplattformen och 
styrgruppen för integration. Ansvaret 
för integration ligger inom varje 
nämnd. Arbetsförmedlingens 
närvaro i det dagliga arbetet med 
gemensam lokal styrning och 
individnära stöd upphörde. 
Pandemin slår extra hårt mot utsatta 
grupper i samhället där nyanlända är 
särskilt drabbade, med ökad 
arbetslöshet, distansstudier, 
avvecklade träffpunkter som direkt 
synliga konsekvenser. Det 
övergripande sammanhållna 
perspektivet är fragmenterat.

Socialtjänst och Vuxenutbildning har 
etablerat en samverkansform med 
arbetssökarstöd, dit även 
Arbetsförmedlingen anslutit sig. 
Arbete, utbildning, praktik, 
arbetsmarknadsinsatser, praktiskt 
stöd, samhällsorientering är några 
viktiga delar för att uppfylla det 
långsiktiga målet.

Av det lokala aktivitetsstödet gick 
36,8% till flickor under 2019 (mäts 
en gång per år), vilket är i nivå med 
riket.

Jämlikhetsplanen ses över årligen 
och följs upp, under 2020 kommer 
planen att kompletteras med riktlinjer 
för minoritetspolitiskt arbete.

Prognos: Delvis uppfyllt



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0331

KS § 159 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr.

Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är 
värdeökningen 149,9 procent.

Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder för med en ökning 
på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har utvecklingen varit för 
svenska aktier jämfört med index.  

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport augusti 2020
Öhmans månadsrapport 2020-08-31
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 250

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till
KS diarie

ärende

6
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-21

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

KS/2020-0331

KSau § 250 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr.

Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är 
värdeökningen 149,9 procent.

Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder för med en ökning 
på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har utvecklingen varit för 
svenska aktier jämfört med index.  

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport augusti 2020
Öhmans månadsrapport 2020-08-31
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie

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

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till
KS diarie
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Kommunledningsförvaltningen 2020-10-14 Ärende: KS/2020-0331
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Finansiella rapporter 2020 – Augusti 

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

att Finansiell rapport för augusti 2020 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr.

Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är 
värdeökningen 149,9 procent.

Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder för med en ökning 
på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har utvecklingen varit för 
svenska aktier jämfört med index.  

Likviditetsrisken bedöms som låg.

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

Beslutsunderlag
Finansiell rapport augusti 2020
Öhmans månadsrapport 200831

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport augusti 2020

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr.

Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är 
värdeökningen 149,9 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Avkastning

Total avkastning 2020 uppgår till 0,9 procent, medan jämförelseindex är 1,1 procent. 
Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 149,9 procent, medan jämförelseindex 
har ökat 171,8 procent. Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder 
för med en ökning på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har 
utvecklingen varit för svenska aktier jämfört med index.  

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har växt med 1,3 mnkr under två första tertialen.  Det 
totala värdet uppgår till 133,6 mnkr sista augusti. 

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 54 procent vid månadens slut. 
Andelen aktier ligger på 46 procent.  Inriktningen är att under resterande år öka 
andelen aktier till närmre 49%. 

Likviditetsförvaltning

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr. 

Sedan år 2013 finns ett likviditetsöverskott placerad i en bostadobligationsfond vars 
syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10,5 mnkr.

15,3 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond.

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under 2020.

Under perioden har externa lån tagits upp från Kommuninvest. Lånet är utformat som 
ett byggkreditiv där avrop görs vid behov för att balansera koncernvalutakontot. Totalt 
var offertförfrågan på byggkreditivet 100 mnkr. Under perioden har 50 mnkr lyfts från 
byggkreditivet, resterande 50 mnkr lyftes under år 2019.

Till trots för alla extraordinära beslut om stöd för lokala näringslivet till följd av Covid-
19 pandemin och förlorade intäkter till följd av stängda gränser bedöms 
likviditetsrisken fortfarande som låg. Dock beaktas behov för likviditetsförstärkningar 
utifrån beredskapshänsyn.
Fondvärde per 200831 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    112,28 10 495 462 292 580

Nordea Institutionell Kortränta 12 551     1 209,84 1 215,29 15 253 552 68 403

Upplåningsuppföljning

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 augusti. Kommunen och de 
kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 200831 till 230 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 169 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 339,7 mnkr fördelat på 915,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 424 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 
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Strömstad kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 2,1 0,9 149,9

Jämförelseindex 1,7 1,1 171,8

0,4Avvikelse -0,1 -21,9

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2015-08-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2020-08-31

Marknadsvärde SEK per 2020-08-31 2020-07-31 2019-12-31

 133 597 698  130 906 360  132 341 085Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 22,5%

Utländska aktier, 23,5%

Svenska räntebärande, 54%

Öhman     2 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2020-08-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 30 017 406Svenska aktier  22,5

 31 351 689Utländska aktier  23,5

 61 369 096Summa aktier  46,0

 72 228 602Svenska räntebärande  54,0

 72 228 602Summa räntebärande värdepapper  54,0

Summa värdepapper  133 597 698  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 133 597 698  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2020-08-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 4,8 3,7 -2,1 3,5 259,8 312,0

Utländska aktier 3,7 4,7 0,4 -3,5 165,7 141,9

Svenska räntebärande 0,2 0,0 0,7 0,4 94,1 107,3

Totala portföljen 171,8149,91,10,91,72,1

Öhman     3 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2020-08-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  1 539  1 335,03  2 054 951  2 007 494  47 457 6,8%Öhman Sweden Micro Cap A

SEK  177 663  157,39  27 962 455  22 270 006  5 692 449 93,2%Öhman Sverige Hållbar A

 30 017 406  24 277 500  5 739 906 100,0%

 5 739 906 24 277 500 100,0% 30 017 406Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  99 534  285,11  28 378 204  16 263 376  12 114 829 90,5%Öhman Global Hållbar A

-46 510 3 019 995 9,5% 2 973 485 98,39 30 221SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 31 351 689  19 283 371  12 068 319 100,0%

 12 068 319 19 283 371 100,0% 31 351 689Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  247 069  110,54  27 311 011  26 816 933  494 077 37,8%Öhman FRN Hållbar A

SEK  475 168  94,53  44 917 592  43 682 108  1 235 483 62,2%Öhman Obligationsfond SEK B

 72 228 602  70 499 042  1 729 561 100,0%

 1 729 561 70 499 042 100,0% 72 228 602Summa svenska räntebärande

 133 597 698  114 059 912  19 537 786Summa värdepapper
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 132 341 0852019-12-31

 133 319 523 0 02020-01-31 0,7 0,7 0,7 0,7

 129 744 542 0 02020-02-29 -2,7 -2,0 -2,6 -1,9

 121 083 828 0 02020-03-31 -6,7 -8,5 -4,9 -6,8

 126 434 003 0 02020-04-30 4,4 -4,5 3,6 -3,4

 128 272 040 0 02020-05-31 1,5 -3,1 1,3 -2,2

 130 180 591 0 02020-06-30 1,5 -1,6 1,0 -1,2

 130 906 360 0 02020-07-31 0,6 -1,1 0,6 -0,6

 133 597 698 0 02020-08-31 2,1 0,9 1,7 1,1

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 23 499 2422019-12-31

 23 367 731 0 02020-01-31 -0,6 -0,6 1,0 1,0

 23 491 898 2 000 000 2 000 0002020-02-29 -7,0 -7,5 -6,6 -5,6

 24 172 948 6 000 000 4 000 0002020-03-31 -14,8 -21,2 -13,3 -18,2

 26 345 552 6 000 000 02020-04-30 9,0 -14,1 8,5 -11,2

 27 448 026 6 000 000 02020-05-31 4,2 -10,5 5,5 -6,3

 27 861 168 6 000 000 02020-06-30 1,5 -9,1 2,4 -4,1

 28 633 384 6 000 000 02020-07-31 2,8 -6,6 4,1 -0,2

 30 017 406 6 000 000 02020-08-31 4,8 -2,1 3,7 3,5

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 33 062 2132019-12-31

 33 820 688 0 02020-01-31 2,3 2,3 1,8 1,8

 29 867 983-2 000 000-2 000 0002020-02-29 -6,5 -4,3 -7,5 -5,8

 26 304 466-2 000 000 02020-03-31 -11,9 -15,7 -11,6 -16,8

 28 940 363-2 000 000 02020-04-30 10,0 -7,3 9,1 -9,2

 29 501 737-2 000 000 02020-05-31 1,9 -5,5 0,6 -8,6

 30 492 721-2 000 000 02020-06-30 3,4 -2,3 2,1 -6,7

 30 223 022-2 000 000 02020-07-31 -0,9 -3,2 -1,2 -7,8

 31 351 689-2 000 000 02020-08-31 3,7 0,4 4,7 -3,5

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 75 779 6302019-12-31

 76 131 104 0 02020-01-31 0,5 0,5 0,3 0,3

 76 384 662 0 02020-02-29 0,3 0,8 0,3 0,6

 70 606 414-4 000 000-4 000 0002020-03-31 -2,3 -1,5 -0,3 0,2

 71 148 088-4 000 000 02020-04-30 0,8 -0,8 0,1 0,3

 71 322 278-4 000 000 02020-05-31 0,2 -0,5 0,0 0,2

 71 826 702-4 000 000 02020-06-30 0,7 0,2 0,1 0,4

 72 049 954-4 000 000 02020-07-31 0,3 0,5 0,0 0,4

 72 228 602-4 000 000 02020-08-31 0,2 0,7 0,0 0,4

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0511

KS § 160 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.

Förbundets budgetsomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbudets 
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna 
om 2,6% för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-09-25 § 414
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 251

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.
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KS Diariet

ärende
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Förbundets budgetsomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbudets 
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna 
om 2,6% för att nå en budget i balans.
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Kommunstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst

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

Att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.

Förbundets budgetsomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbudets 
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna 
om 2,6% för att nå en budget i balans.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

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

Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diariet
Tolkförmedling Väst
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett 

omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet 

med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat 

systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten. 

Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent 

erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med 

medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv 

samarbetspartner. 

 

Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet 

har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj 

2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet 

kommer medföra för förbundet.   

 

Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer 

med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att 

verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2020-04-15 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att 

möta kundernas behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2021 
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 15 %.  

14,4 % ≥14 % ≥15 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 52 % . 
45,2 % ≥50 % ≥52 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 * >79 >80 

*mäts vartannat år, utfall 2018: 69 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

50 %. 

40,3 % ≥50 % ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt 

översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100 

översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen. 

 

Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fyra till fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av 

fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås, 

Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps 

av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 

  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag 

jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört 

med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet 

uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan 

jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad 

avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av 

antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.  

Figur 2 Organisationsschema 
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten 

att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om 

rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska 

över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budgeterat antal 

uppdrag 

(tusental) 

180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 325 000   

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 347 000 

Prognos 

300 000 

Prognos 

325 000 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 5 867 0 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Rekrytering och utbildning 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt 

för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och 

behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag 

levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I 

syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisation men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet 

asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka. 

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i 

förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i 

förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på 

grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.  

 

Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder 

under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap 

beaktas i förbundets resursplanering. 

 

Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa 

omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan 

ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla 

översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4 

årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation. 
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Arbetsmiljöverktyg 

Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet. 

Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga 

medarbetarenkäter. 

 

Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas driftsättas innan sommaren 2020 och medför en 

ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit 

igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med kvalitetledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under 

2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits 

fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet 

kommer oavsett fortlöpa under 2021.  

 

Ökad digitalisering 

Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga 

tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en 

tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas 

förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AI-

lösningar.  

 

Kundarbete 

Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till 

förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och 

att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog 

och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade 

frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda 

förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.  

 

Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats. 

Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för 

publicering i början av 2021.  

 

Ekonomiska förutsättningar  
Bakgrund 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
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miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från 
länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.2 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.3  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler 
jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. 
Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år 
nästintill halverats.4 
 
I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler 
asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för 
2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår. 5 
 
Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och 
resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill 
halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner Migrationsverket utgår i sin 
majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos 
från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror 
på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet 
utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot 
Grekland när pandemin upphört.6 
 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 

ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 

utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 

detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 

tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 

tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  

 
Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019. 
Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på 
den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk 
förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen 
förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade 
sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar 
förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppdrag kommer minska under 2020 på 
grund av coronavirusets påverkan i samhället.  
 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2018. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2018. Hämtat 2020-03-13. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-03-17. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2020-02-10 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-03-13. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-05-04. 
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Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till 

tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är 

beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda 

tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2021 
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets 

intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska 

fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är 

idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.  

 

Årsprognos 2020 i jämförelse med budget  
Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero 

på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12 

nya medlemmar under 2019.  

 

Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk 

under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020. 

Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med 

vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men 

förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.  

 

Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 
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Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer 

innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen 

och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. 

Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att 

förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och 

behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,6 %. 

 

Finansiella mål 2021 
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi i balans. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2021  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
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 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

 

Budget 2021, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 216 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 216 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 760  Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 200  Ersättning direktionen inkl PO 

Arvoden uppdragstagare 168 877  Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500  Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 712  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 413  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 352  Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 578  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 608  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 216 000  
 

 
Investeringsbudget 2021 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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KS/2019-0443

KS § 161 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala 
tjänster,  tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål 
som ej uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation .

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer
ändamålsenliga lokaler.

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam
lokal i Trollhättan.

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats.

ärende
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• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 252
Tjänsteskrivelsen 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-03-27 § 397
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019, dnr 20/0011-2
Tolkförmedling Västs internkontrollrapport, 20/0011-3
Tolkförmedling Västs revisionsberättelse 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
KS diariet
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KSau § 252 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala 
tjänster,  tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål 
som ej uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation .

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer 
ändamålsenliga lokaler.

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan.
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• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem 
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats.

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-03-27 § 397
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019, dnr 20/0011-2
Tolkförmedling Västs internkontrollrapport, 20/0011-3
Tolkförmedling Västs revisionsberättelse 2019

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

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
KS diariet
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Kommunstyrelsen

Tolkförmedling Väst 2019

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

Att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala tjänster,  
tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål som ej 
uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation .

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer 
ändamålsenliga lokaler.
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• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan.

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem 
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats.

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2
Internkontrollrapport, 20/0011-3

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diariet
Tolkförmedling Väst
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%
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Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 



10 (30) 
 

och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
 



19 (30) 
 

Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
 
 
 
 
  



26 (30) 
 

Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
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Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

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

KS/2020-0357

KF § Revisionens budget 2021

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att fastställa revisionens budget för budgetåret 2021 till 974.000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap 8 § kommunallagen ska presidiet självständigt upprätta förslag till 
budget för revisionen.

Presidiet har i beslut 2020-05-26 §  föreslagit att revisionens budget blir 
oförändrad 974.000 kr. 

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Diariet

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0135

KS § 163 Etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag 
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF 
2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera Vision 
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål 
för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta preliminära 
etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella 
synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. 
Två svar har inkommit till diariet. 

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter 
som framkom vid de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och synpunkter från 
nämnderna. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 254
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av kommundirektör Mats Brocker
Förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C), Lars Tysklind (L) och Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

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

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

KS/2020-0135

KSau § 254 Etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag 
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF 
2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera Vision 
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål 
för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta preliminära 
etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella 
synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. 
Två svar har inkommit till diariet. 

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter 
som framkom vid de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och synpunkter från 
nämnderna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av kommundirektör Mats Brocker
Förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

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

Att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-21 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Etappmål 2021-2022

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

Att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och 
förtydliga den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom 
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta 
fokusområdena med etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta 
preliminära etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med 
eventuella synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den   
1 september 2020. Två svar har inkommit till diariet. 

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de 
synpunkter som framkom vid de workshops som genomfördes har 
sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och 
synpunkter från nämnderna. 

Ärendet

Nedan framgår kommundirektörens samlade förslag där synpunkter och förslag 
från remissvar från partierna och synpunkter från nämndernas workshops har 
vävts in. I bilaga till denna tjänsteskrivelse framgår vilka förändringar som har 
gjorts i de preliminärt beslutade målen.

1. Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i 
morgon.
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2020-10-21 Ärende: KS/2020-0135

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

Förväntat resultat:

1. Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
2. Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad. 
3. Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

2. 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:

1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
2. Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.
3. Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.
4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

3. 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: 

1. Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
2. Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
3. Ett ökat utbud av digitala tjänster.

4. 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:

1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och 
medborgardialog.

2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.
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3. Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god 
bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.

Perspektiv

Barnperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv, 
Juridiskt perspektiv

Ärendet berör samtliga av ovanstående perspektiv då etappmålen kommer att 
styra hur kommunens verksamheter ska utvecklas under kommande år. 
Kommunfullmäktige ska besluta om mål för god ekonomisk hushållning i enlighet 
med kommunallagen vilket utgör grund för kommunens prioritering av resurser 
och styrning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-14
Preliminärt beslutade etappmål 2021-
2022 med revideringar

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

Klicka eller tryck här för att ange 
text.
Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



Preliminärt beslutade 
etappmål 2021-2022 med 
revideringar



Ett attraktivare Strömstad 

En erkänt bra 
utbildnings-
verksamhet

Stöd, omsorg 
och 

hemsjukvård 
av hög 
kvalitet

Attraktivt att 
bo, besöka 
och verka i 

En 
hållbar 

kommun 

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



Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla kommunen för 
oss som bor här. 
För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare.
Förväntat resultat:
1.  Fler företag i mer varierade branscher i Strömstad. Fler arbetstillfällen i ett breddat 

näringsliv och inom offentlig sektor.
2. Attraktiva och tillgängliga bostäder för invånarna i Strömstad. Med fokus på boenden 

bland annat i hyresrätt och boenden för unga och barnfamiljer. 
3. Ett rikare rikt kultur- förenings- och fritidsutbud.



En erkänt bra utbildningsverksamhet 
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att 
alla ska lyckas i skolan 
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 
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:
1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat 
2.Upplevd nöjdhet bland barn, elever och vårdnadshavare och personal. samt en 

positiv bild av verksamheten. 
3. Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.
* (https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ )

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/


Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna 
i Strömstad
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 
För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 
Förväntat resultat: 
1. Nöjda brukare, medarbetare och närstående
2. Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro
3. Ett ökat utbud av digitala tjänster 



En hållbar kommun 
Vad: Säkra befintliga värden och goda jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för 
kommande generationer. 
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla kommunen för 
oss som bor här. För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.
Förväntat resultat:
1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet. och medborgardialog.
2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår 

kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.
3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgänglig natur med höga natur- och 

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



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (5)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS/2020-0135

KS § 162 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

politiska arvoden enligt arvodesreglementet,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 2 (5)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka 
andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i budgeten 2022 ska uppgå 
till minst 35 %.

att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i 
budget för 2021 och att avgift för kommunalt beställda detaljplaner ska debiteras 
utifrån faktisk kostnad från 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Tysklind (L), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Nikkinen (MP), Mattias 
Gustafsson (SD), Åsa Torstensson (C) och Jörgen Molin (M) deltar inte i besluten 
utom vad avser skattsatsen.

Protokollsanteckning
Rose-Marie Fagerberg (KD) begär och beviljas protokollsanteckning. På sidan 35 i 
budgeten anges att utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och 
byggnation av ett multifunktionellt kök, fortsätter planeringsarbetet. 
Kristdemokraterna anser att texten är missvisande då kommunstyrelsens 
föreslagit att kommunfullmäktige upphäver beslutet om byggnation av 
multifunktionellt kök.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

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 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

politiska arvoden enligt arvodesreglementet,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 



PROTOKOLLSUTDRAG 4 (5)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal yrkar att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 
2021 ska gå till att öka andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i 
budgeten 2022 ska uppgå till minst 35 %.

Mats Granberg (S) yrkar att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut 
ska framgå av taxebilaga i budget för 2021 och att avgift för kommunalt beställda 
detaljplaner ska debiteras utifrån faktisk kostnad från 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Marielle Alvdals 
förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mats Granbergs 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mats Granbergs 
förslag.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets 
förslag på skattesats och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår resterande attsatser 
i arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
KS Diarie
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KSau § 253 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

politiska arvoden enligt arvodesreglementet,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
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inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

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 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.
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Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 av ekonomichef Carsten Sörlie

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

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar
att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
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fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision.
Medel för satsningen föreslås omdisponeras inom Finansförvaltningens anslag för 
tänkta volymökningar avseende placeringskostnader inom socialtjänstens 
socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar

att lägga till underlag: politiska arvoden enligt arvodesreglementet.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Beslutet skickas till
KS Diarie
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Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

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

Att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt 
plan för åren 2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag 
driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag 
investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag 
exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 
100 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning 
av upplånat belopp ska upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.
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Att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

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 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.

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

Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021
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carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diarie
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En framåtsyftande budget i en osäker tid
Coronapandemin sätter sin prägel på budget 2021. 
Det som i tidigare års budgetbeskrivningar lyfts 
fram som en tillgång och konkurrensfördel – vårt 
geografiska läge invid riksgränsen mot Norge – har 
under året som gått vänts till både en risk och en 
nackdel. Jag vågar säga att ingen annan kommun har 
drabbats så kännbart av pandemins effekter som 
Strömstad. Detta till följd av reserestriktionerna för 
våra tusentals delårsboende och besökare från Norge 
som tidigare dagligen korsat gränsen för att handla, ta 
del i en konferens eller bara besöka feriebostaden. 

Intäktsbortfallet till följd av vikande kundunderlag har inte 
bara drabbat våra näringsidkare, utan även kommunens 
ekonomi, inte minst i form av kraftigt minskade hamnintäkter. 
Budget 2021 utgår från att normalisering sker och att 
de negativa effekterna successivt klingar av, även om 
tidsåtgången för återhämtning är oklar. Vi behöver tänka 
framåt och söka ”ljuset i tunneln” - den dag då gränsen 
åter öppnas så finns marknaden kvar och många av de 
arbetstillfällen som försvunnit under coronakrisen kommer 
återuppstå. 

Budget 2021 präglas av framtidstro och ett växande 
Strömstad. Pandemin är mer utdragen än vad vi först kunde 
tro, men vi vet att den är övergående och att kommunen, 
liksom många näringsidkare – nu behöver ta chansen att 
bygga motståndskraft mot gränshinder som coronaviruset. 
Vi behöver ta ut en ny kurs med sikte på ett bredare 
näringsliv, nya grupper av besökare och samverka för ett än 
mer attraktivt Strömstad i syfte att främja inflyttning och 
entreprenörskap. 

Att bygga handlingsberedskap inför framtiden är ett viktigt 
syfte med budgeten. Det gör vi genom att fortsätta att 
effektivisera verksamheterna med sikte på ett positivt 
ekonomiskt resultat. Det skapar i sin tur utrymme för 

minskat lånebehov och för egenfinansiering av framtida 
investeringar. Bland satsningarna 2021 märks insatser 
för att främja arbetstillfällen och tillväxt genom en stärkt 
näringslivsfunktion. Stödet växlas upp för att underlätta 
för företagen i coronatider, men också som ett svar på 
näringslivets önskan om strategisk utveckling och bättre 
samverkan med kommunen. 

Bland satsningarna i budget finns också investeringen i 
sjukhusfastigheten Pilen 5. Det är med stor tillförsikt som 
vi under kommande år på allvar kan börja planera för att ta 
lokalerna i bruk. Satsningen ska både gynna Strömstadsborna 
och skapa förutsättningar för effektivare lokalanvändning 
bland kommunens verksamheter. Att renovera och bygga om 
befintligt tillagningskök till ett kök som kan möta framtidens 
behov är en prioriterad åtgärd i fastigheten. Det gäller också 
arbetet med att ta fram ritningar och kalkyler för hur ett nytt 
särskilt boende kan placeras i fastigheten. 

Serviceutveckling till nytta för invånare, företag och för 
kommunens verksamheter är ett viktigt utvecklingsperspektiv. 
Vi satsar på Kommuncenter för att skapa ”en väg in” för 
invånare och företag som behöver komma i kontakt med 
kommunen. Utvecklingen av e-tjänster fortsätter för att 
göra allt fler tjänster tillgängliga dygnet runt. Vi ska utveckla 
kommunen som arbetsgivare med kompetensutveckling, 
gott ledarskap, god kvalitet och stabil bemanning i alla 
verksamheter som mål. Höjt friskvårdsbidrag och en satsning 
på arbetsmiljön för alla medarbetare är andra nyheter i 
budgeten. 

Kultur- och fritidsverksamheten lyfts i budgeten, vi förstärker 
med personal vid fritidsgården för en meningsfull fritid för 
unga. Utvecklingen av kulturhuset Skagerack som ett nav och 
mötesplats för Strömstadsbor och besökare fortsätter. 

Budgeten skapar förvisso utrymme för verksamhetsökningar, 
samtidigt ska vi inte blunda för det ökade trycket på den 
kommunala ekonomin där intäkterna inte förväntas öka i takt 
med kostnaderna. Demografin fortsätter att utmana – färre 
i arbetsför ålder ska försörja ett ökat antal äldre och yngre. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Läget är likadant i hela Sverige. Vi behöver också förbereda 
oss för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. 

Det är min förhoppning att 2021 blir ett år när vi kan återgå 
till normal framdrift efter det coronapräglade året 2020. Vi 
ska ta oss an slutsatserna av SKR:s utvärdering från hösten 
2020 där kommunens styrning, ledarskap och samverkan 
granskades. Och vi ska arbeta vidare med förbättrings- och 
utvecklingsarbete till nytta för invånare och företag. Den stora 
utmaningen att rekrytera bortåt 400 nya medarbetare som 
kompensation för de närmaste årens pensionsavgångar möter 
vi genom att utvecklas i vår roll som attraktiv arbetsgivare.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till all personal som bidrar 
till att ge våra invånare och besökare en god service. Jag vill 
även tacka alla förtroendevalda för bra arbete under 2020. 
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Strömstads kommuns 
förslag till Mål & Bud-
get för år 2021 och plan 
2022-2024
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 
2021 och plan med prognoser för åren 2022-2024. Kommunens 
budgeterade resultat för 2021 uppgår till 15 mnkr vilket utgör 2 
procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde 
i sin prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från 
oktober år 2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen 
till nämnderna fördelas enligt:
Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, 
tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt 
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

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 117 mnkr, varav 59,3 mnkr inom 
tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 15,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr, va-verksamheten 55,8 
mnkr samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att  anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 2022-2024, 
3. nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,
6. förslag till etappmål för 2021-2022,
7. internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,
8. politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
9. taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

10. skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

Att  bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 mnkr för finansiering   
 av skattekollektivets investeringar. 

Att  bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 mnkr för finansiering  
 av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.

Att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.

Att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.

Att  bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för    
 investeringsprojekt, inom nämnd.

Att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att fördelas med 500 kr i   
 snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, med en heltidslön understigande 25 tkr/  
 månad.  Denna låglönesatsning är utöver ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås   
 omdisponeras inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende    
 placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

Att  utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet   
 för Pilen 5.

Att  med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens driftbudgetram för 2021  
 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i gästhamnen och i parkeringsverksamheten.   
 Utfallet på dessa båda verksamheter ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i  
 dialogmöten mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Att  eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka andelen ekologisk mat  
 och att andelen ekologisk mat i budgeten 2022 ska uppgå till minst 35 %.

Att  beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i budget för 2021 och   
 att avgift för kommunalt beställda detaljplaner ska debiteras utifrån faktisk kostnad från 2021.
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Vision 2030 och mål 2021-2022
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och 
mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, natur och 
friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål 
där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är 
en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-2022 ska 
leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030.

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning 
fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi 
ska sträva mot målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Varje nämnd prioriterar 
vilka etappmål nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningarna med hur nämnden 
ska arbeta för att målet ska uppnås.

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. Varje nämnd 
prioriterar vilka etappmål nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningarna med 
hur nämnden ska arbeta för att målet ska uppnås.

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

En hållbar 
kommun

Attraktivt att  
bo, besöka  
och verka i

Stöd, omsorg  
och  

hemsjukvård av 
hög kvalitet

En erkänt bra 
utbildnings-
verksamhet

Ett attraktivare Strömstad
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Etappmål 2021-2022

Långsiktiga mål Vad Varför Förväntat resultat

En erkänt bra 
utbildningsverksamhet

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

Detta för att attrahera fler invånare 
och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

• Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat. 

• Upplevd nöjdhet bland barn, elever och vårdnadshavare och personal 
samt en positiv bild av verksamheten.

• Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.

• Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Stöd, omsorg och hemsjukvård av 
hög kvalitet

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

Detta för att attrahera fler invånare 
och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här.

• Nöjda brukare, medarbetare och närstående

• Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro

• Ett ökat utbud av digitala tjänster

Attraktivt att bo, besöka och  
verka i

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

Detta för att attrahera fler invånare 
och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här.

• Attraktiva och tillgängliga bostäder för invånarna i Strömstad. Med fokus 
på boenden bland annat i hyresrätt och boenden för unga och barn- 
familjer.

• Fler företag i mer varierade branscher i Strömstad.

• Ett rikare kultur- och fritidsutbud.

En hållbar kommun Säkra befintliga värden och 
goda, jämställda och jämlika 
livsvillkor för kommande 
generationer.

Detta för att attrahera fler invånare 
och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här.

• Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgar- 
dialog.

• Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun.

• Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgänglig natur med höga natur- och 
upplevelsevärden samt en god bebyggd miljö.
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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 investe-
ringar 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.

Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning Resultatmål

• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 
4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2021-2024 
är målet minst 4 procent.  
 
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter 
avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploaterings-
verksamhet.

• 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. 1

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

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

1 Soliditetsmålet sänks från 27 procent inklusive 
pensionsförpliktelser till 25 procent på grund av förändrad 
redovisningsprincip för exploateringsprojekt som påverkar kommunens egna 
kapital negativt.
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Ekonomisk omvärldsanalys
Det råder stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin 
slutligen kommer att påverka kommunens ekonomi. De 
senaste månaderna har inneburit ras i produktion, inkomster 
och sysselsättning i de flesta regioner och länder världen över. 
Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig finns ännu 
inte. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar 
framöver, såväl smittspridning, vårdbehov, smittbegränsande 
åtgärder som ekonomisk-politiska krisinsatser för att 
stabilisera konjunkturen avgör hur stora de negativa 
effekterna blir på samhällsekonomin.

Trots återhämtning bedömer Kommuninvest att 
lågkonjunkturen består till 2023. Ett flerårigt lågt 
resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således 
bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte 
förrän mot slutet av 2023 antas att gapet sluts; det vill 
säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den 
beräknade timpotentialen. Svensk BNP minskar och indexet 
Arbetade Timmar sjunker rekordartat. Det påverkar i sin tur 
skatteintäkterna. Exportindustrins utveckling är därtill sämre 
än förväntat.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* 2,3 1,3 –4,1 3,3 3,6 3,3

Sysselsättning, 
timmar*

1,8 –0,3 –3,3 1,8 1,2 1,2

Relativ 
arbetslöshet, %

6,3 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6

Timlön, National-
räkenskaperna

2,8 3,9 2,6 2,2 2,7 2,8

Timlön, 
Konjunktur-
lönestatistiken

2,5 2,6 2,3 2,2 2,7 2,8

Inflation, KPIF 2,1 1,7 0,7 1 1,7 2

Inflation, KPI 2 1,8 0,7 1 1,9 2,4

Befolkning, 
15–74 år

0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4

*Kalenderkorrigerat.

Som framgår ovan har corona-pandemin orsakat en allvarlig 
situation både internationellt och i Sverige. Detta drabbar 
sysselsättning och lönesättning hårt och påverkar därmed 
även skatteunderlaget, detta trots de åtgärder som satts in för 
att dämpa effekterna på svensk ekonomi. 

Utveckling av BNP 2018 till 2023 
(Källa: Kommuninvest)
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stor osäkerhet om hur utträdet ska sluta, fortsatt negativ 
inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa 
befaras.

Parallellt kvarstår handelskonflikten mellan USA och Kina. 
Det är svårt att se någon snar och enkel ”lösning” men 
förhandlingarna fortlöper. Det stundande presidentvalet i USA 
lugnar inte heller marknaden, utan tvärt om.

I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett 
allvarligt problem. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller 
för flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, 
Frankrike och Italien. Risken är därmed att länder i Europa 
framöver kan komma att tvingas till budgetåtstramningar, 
i värsta fall i ett läge då konjunkturen skulle må bäst av 
expansiv finanspolitik. Inte minst är utvecklingen för Italien 
oroande då landet i år fortsatt förmodas stå på randen till 
recession. Spridningseffekter till andra länder i eurozonen, 
och till andra delar av finansmarknaden, liknande vad som 
skedde under den så kallade eurokrisen är fullt tänkbara.

Uppdrag: Tänka nyskapande i 
välfärden
Den kommunala ekonomin utmanas även av den pågående 
demografiska utvecklingen. Antalet yngre och äldre 
kommuninvånare ökar i snabb takt. Detta sätter i sin tur press 
på kommunens ekonomi och på finansieringen av välfärden. 
För att säkra en god välfärd som möter förväntningar och 
behov behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i 
hur framtidens välfärdstjänster utformas.

En demografisk faktor som kommer prägla åren fram till 
2030 är att färre ska försörja fler. Gruppen arbetsföra i åldern 

20-64 år kommer inte att varken kunna leverera tillräckligt 
antal arbetade timmar för tillräckliga skatteintäkter, ej heller 
kommer de att kunna tillföra Sverige tillräckligt många händer 
för att klara förestående uppgifter i vård och skola.

I detta perspektiv är digitalisering viktigt. I budget-
propositionen finns förslag om att utöka stödet till 
bredbandsutbyggnad, om att låta delar av en förstärkt 
satsning på primärvården gå till behovsstyrda digitala tjänster 
och bättre samspel mellan digital och fysisk vård. Enligt SKR 
räcker åtgärderna dock inte till för att möta utmaningarna i 
välfärden.

Återhämtning av konjunkturen
Enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
inleds en återhämtning av konjunkturen under andra halvåret 
2020 och 2021. Påverkan på ekonomin fortsätter dock att 
vara stor. Tillväxten av skatteunderlaget 2021 antas bli nästan 
lika låg som under finanskrisens värsta år, 2009. I SKR:s 
scenario för perioden 2022–2024 återfås en konjunkturell 
balans successivt tack vare en stark sysselsättningstillväxt. 
Löneökningarna tilltar visserligen från en låg takt, men 
bedöms bli måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar dock 
till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet 
för de senaste konjunkturcyklerna.

De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring

2019 2020 2021 2022

SKR okt 2,8 1,9 1,5 3,5

SKR okt, underliggande 3,0 2,5 1,8 3,5

Reg sep 2,9 2,0 2,2 3,6

ESV sep 2,7 1,0 1,5 3,8

SKR aug 2,8 2,4 1,3 3,9

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR.

Andra orosmoln på konjunkturhimlen
Vid sidan av coronakrisen påverkas Sveriges-, kommunernas- 
och Strömstads ekonomi av den ekonomiska utvecklingen 
i omvärlden. Här är läget allt annat än stabilt. I och med 
senareläggningen av Storbritanniens utträdesdatum för Brexit 
undanröjdes ett väntat prekärt läge 2020. Men ännu råder 

Ekonomiska konsekvenser för Strömstad 
av pandemin åren 2020 och 2021
• Realt minskande skatteunderlag  

(SKR uppskattar 1,5 procent för landet)
• Minskade intäkter inom kultur och idrott
• Omställningskostnader inom vård och 

skola
• Värdeminskning i finansiella tillgångar
• Förlorade intäkter hamn, arrenden och 

hyror

Vi vet att det lokala näringslivet påverkas 
oerhört mycket av den stängda gränsen till 
Norge vilket medför en högre arbetslöshet i 
Strömstad än landet i övrigt. Det väntas i sin 
tur påverka kommunens utbetalningar av 
försörjningsstöd och andra sociala kostnader.
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Strömstads utveckling
Befolkning, sysselsättning och näringsliv 
Befolkningstillväxten avtar
Strömstad har under flera år haft en positiv 
befolkningstillväxt. Under år 2018 och 2019 har det 
dock skett ett trendbrott i befolkningsökningen, både för 
Västra götalandsregionen (VGR) som helhet och så även 
för Strömstads kommun. Den senaste prognosen som 
presenterades av VGR i juni 2020 prognosticerade 12 
725 invånare i Strömstads kommun år 2030, vilken är en 
minskning mot tidigare prognos på 14210 invånare 2030. I 
prognosen antas ett negativt invandringsnetto vilket innebär 
att antalet invånare i Strömstad minskar. 

Andelen äldre i befolkningen ökar. Det förväntas leda till att 
försörjningskvoten för Strömstad ökar från 84 år 2020 till 86 
fram till år 2030. Försörjningskvoten beskriver hur många 
individer i åldrarna 0-19 år och över 65 år som det går på 
varje 100 personer i åldrarna 20-64 år. Detta medför att färre 
antal arbetsföra individer ska finansiera samhällsservice för en 
ökad andel unga och äldre.

Enligt den prognostiserade befolkningsutvecklingen kommer 
antalet invånare mellan 0-5 år att minska med 43 barn mellan 
år 2020 och 2021. Invånare mellan 6-19 år kommer att öka 
med 37 personer och antalet invånare över 85 minskar mellan 
2020 och 2021 med 6 personer.
Kommande år kommer enligt prognosen ökningar ske år 2021 
och 2022 för att sedan vara mer stabilt. Prognosen visar även 
på en ökning av antalet invånare över 85 år i kommunen från 
år 2022 och framåt.
Den största skillnaden mot tidigare prognos från VGR är att 
befolkningen mellan 20-64 nu ser ut att minska.

Sysselsättningen minskar
Sysselsättningen i Strömstad har de senaste året legat på höga 
nivåer och arbetslösheten har varit betydligt lägre än för riket 
i allmänhet. Under år 2020 har dock arbetslöshet ökat till följd 
av den stängda gränsen till Norge. 

Befolkningsutveckling och prognos

Försörjningskvot Befolkningsutveckling per ålderskategori basår 2019

Utmaningar för näringslivet
Strömstad står för en lång tradition av entreprenörskap 
med fokus på handel och besöksnäring. Generellt sätt finns 
en sårbarhet till ett ensidigt beroende för en kommun som 
Strömstad där kommunen är största arbetsgivaren.

Fördelen är att det privat 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. En förstärkning av 
kommunens näringslivsfunktion har gjorts under år 2020. 
Näringslivsfunktionen kommer att arbeta för att skapa 
samverkan och samarbete för att gagna utvecklingen, ge 
företagslotsning och stöd till existerande verksamheter 
(ideella och kommersiella) och vara en funktion som leder till 
en breddning av näringslivet. 

Arbetsinsatserna kommer att rikta in sig på expansion av 
befintlig verksamhet och/eller nyetablering i lokalsamhället 
för att skapa tillväxt, ökad attraktionskraft och samhällsnytta. 
De samhällsekonomiska effekterna av pandemin har 
ytterligare förstärkt betydelsen av en koordinerad roll för en 
kraftsamling i rådande situation.
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Finansiell analys

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Resultat före 
extraordinära 
poster/skatter 
och kommunal- 
ekonomisk 
utjämning

4,0% 1,8% 2,0% 1,8% 1,7%

Genomsnittligt 
resultatföre 
extraordinära 
kostnader 
de senaste 
fyra åren/
verksamhetens 
kostnader

4,3% 3,9% 2,4% 1,8%

Den finansiella analysen utgår från fyra 
finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontroll. 
Målet är att utifrån analysen identifiera eventuella 
finansiella möjligheter och problem.

Resultat – Kapacitet
Skatte- och nettokostnadsutveckling

stärktes inför år 2020. Året som följde innebar merkostnader 
för kommunen för att hantera pandemin och staten tillsköt 
medel i flera omgångar. Inför år 2021 ligger skatteintäkterna, 
enligt senaste prognosen från Sveriges Kommuner och 
Regioner, kvar på samma nivåer men ökningen blir marginell. 
Även för planåren väntas en lägre ökning av skatteintäkterna. 

Vad gäller kommunens kostnadsökningar innebär budgeten 
för år 2021 ökade nettokostnader till följd av satsningar 
på verksamheten, lägre budgeterade färjeintäkter och 
ändrad redovisningsprincip för exploateringsprojekt. Under 
kommande år begränsas utrymmet för kostnadsökningar av 
skatteintäkternas utveckling. 

Årets resultat

resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader 
och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ligga 
mellan 2 procent och 6 procent. På detta sätt kan kommunen 
finansiera sina investeringar utan att öka belåningen och på så 
sätt behålla sitt finansiella handlingsutrymme.

Strömstads kommuns har ett resultatmål 4 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
mätts om ett snitt över fyra år. Budgeten för år 2021 
innebär ett resultat på 1,8 procent. Vid en framskrivning av 
budgeten för planåren som innefattar en succesiv ökning av 
färjeintäkterna ser vi att denna resultatnivå kommer att bestå 
även för planåren.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

När den löpande driften finansierats bör en tillräckligt 
stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna 
finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet 
skattefinansieringsgraden av investeringarna. Redovisas ett 
värde hos nyckeltalet på 100 procent eller mer, innebär det 
att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 
som genomförts under året. Detta stärker då kommunens 
finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan 
användas till att amortera av kommunens skulder och stärka 
likviditeten.

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Skatter, 
statsbidrag 
och kommunal 
utjämning

836,7 840,9 854,5 869,2 888,2

Skatter, 
statsbidrag 
och kommunal 
utjämning

7,6% 0,5% 1,6% 1,7% 2,2%

Nettokostnader 
skattefinansierad 
vsh

-771,3 -824,2 -835,6 -851,2 -871,0

Nettokostnader 
skattefinansierad 
vsh

6,3% 6,9% 1,4% 1,9% 2,3%

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att 
det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Förändringen i modellen för den kommunalekonomiska 
utjämningen gjorde att Strömstads kommuns skatteintäkter 

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Skatte-
finansieringsgrad 
av investeringar

50,0% 62% 95% 111% 215%

Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och 
kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta 
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Strömstad har under de senaste åren haft stora 
investeringsvolymer vilket har påverkat kommunens 
soliditet. Även under år 2020 och 2021 beräknas kommunen 
investeringsvolymer uppgå till betydande belopp. 

Risk och kontroll
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. En hög 
soliditet ökar kommunens finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. 

Strömstads kommun har en soliditet som ligger över snittet 
för riket. Soliditeten har dock försämrats sedan år 2016. 
Soliditeten minskar gradvis för budgetåret och planåret 2022 
till följd av att investeringsnivåerna är högre än vad som ryms 
inom det budgeterade resultatet och årets avskrivningar. 
Soliditetsmåttet som även inkluderar kommunens 
pensionsförpliktelser ligger dock mer stabilt då de 
pensionsförpliktelserna som ligger som en ansvarsförbindelse 
minskar för varje år. 

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Soliditet i 
kommun-
koncernen

26,3% 26,6% 26,4% 24,9% 27,5%

Soliditet i 
kommun-
koncernen 
inklusive 
pensions-
åtagande

14,4% 15,7% 16,2% 15,8% 19,1%

Strömstads kommunkoncerns soliditet är lägre än snittet 
för kommuner i Sverige. Kommunkoncernens soliditet 
inklusive pensionsåtaganden är även den lägre än snittet för 
kommuner i Sverige, men här står sig Strömstads kommun 
jämförelsevis bättre.

Kommunkoncernens soliditet inklusive 
pensionsåtaganden

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Soliditet 39,2% 38,2% 38,0% 37,9%

Soliditet inkl 
samtliga 
pensions-
förpliktelser och 
löneskatt

25,2% 25,5% 26,1% 26,6%
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Finansiella rapporter
Resultatbudget Mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

Verksamhetens intäkter 395,2 298,3 417,2 309,3 419,2 314,2 435,2 326,5 452,8 340,6 467,2 351,2

Verksamhetens kostnader -977,9 -976,3 -1040,7 -1022,0 -1103,6 -1086,5 -1127,7 -1108,2 -1157,8 -1135,9 -1188,5 -1164,3

Avskrivningar -95,1 -47,8 -97,0 -48,4 -98,7 -51,9 -101,3 -53,9 -103,9 -55,9 -106,7 -57,9

Verksamhetens nettokostnader -677,7 -725,7 -720,5 -761,1 -783,1 -824,2 -793,8 -835,6 -808,9 -851,2 -828,0 -871,0

Skatteintäkter inkl slutavräkning skatteintäkter 554,7 554,7 569,8 569,8 564,4 564,4 584,8 584,8 607,7 607,7 629,0 629,0

Generella statsbidrag och utjämning 222,8 222,8 223,4 223,4 276,5 276,5 269,7 269,7 261,5 261,5 259,2 259,2

Verksamhetens resultat 99,7 51,7 72,7 32,1 57,8 16,7 60,7 18,9 60,3 18,0 60,2 17,2

Finansiella intäkter 29,6 29,6 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Finansiella kostnader -38,5 -9,4 -34,5 -5,6 -31,1 -5,2 -27,6 -5,4 -26,5 -5,5 -26,7 -5,7

Resultat efter finansiella poster 90,9 71,9 41,2 29,5 30,2 15,0 36,6 17,0 37,3 16,0 37,0 15,0
Bokslutsdispositioner -2,1 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 -1,3 0,0 -1,6 0,0 -1,6 0,0

Skatt -4,1 0,0 -3,3 0,0 -4,7 0,0 -6,1 0,0 -6,3 0,0 -6,6 0,0

Årets Resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,2 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0
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Kassaflödesanalys mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

LÖPANDE VERKSAMHET   

Årets resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,2 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0

Skattekostnad 6,2 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering för avskrivningar och nedskrivningar 95,1 47,8 97,0 48,4 98,7 51,9 101,3 53,9 103,9 55,9 106,7 57,9

Justering för realisationsvinst/-förlust 0,0 -3,6 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering för förändring pensionsavsättning 6,2 6,2 30,5 30,5 3,1 3,1 9,8 9,8 7,5 7,5 10,6 10,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -5,0 0,0 97,8 0,0 266,7 -20,5 15,5 0,0 64,6 0,0 317,5 0,0

Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 187,3 122,4 262,4 108,4 392,6 49,5 155,8 80,7 205,4 79,4 463,6 83,5

Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,2 0,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet -1,9 -1,9 -5,0 -5,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -0,3 -4,6 9,8 10,0 -2 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -52,5 -10,9 -128,8 -9,0 -181,1 0,0 -51,5 0,0 -82,4 0,0 -99,9 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 132,7 105,2 138,4 104,4 209,5 47,5 104,3 80,7 123,0 79,4 363,7 83,5

INVESTERINGAR   

Inköp av materiella tillgångar -236,8 -200,7 -137,2 -115,0 -341,5 -117,5 -74,7 -74,7 -65,0 -65,0 -33,9 -33,9

Avyttrade materiella tillgångar 0,0 0,1 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

Avyttrade finansiella tillgångar -13,7 -13,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieägartillskott 0,7 0,0 20,5 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -249,8 -214,3 -116,7 -115,0 -340,1 -117,5 -73,3 -74,7 -63,6 -65,0 -32,5 -33,9
FINANSIERING   

Långfristig upplåning 70,0 50,0 50,0 50,0 140 80,0 40,0 40,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Amortering -10,0 0,0 -30,0 0,0 0 0,0 -25,0 0,0 -45,0 0,0 -45,0 0,0

Förändring övriga långfristiga skulder 26,1 26,1 45,0 45,0 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 86,1 76,1 65,0 95,0 160 100,0 35,0 60,0 -20,0 25,0 -25,0 20,0

Årets kassaflöde -31,0 -33,1 86,7 84,4 29,4 30,0 66,0 66,0 39,4 39,4 306,2 69,6

Likvida medel vid årets början 52,4 36,2 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9

Likvida medel vid årets slut 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9 549,1 292,5
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Balansbudget mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader o tekniska anläggn 2360,7 925,8 2375,6 975,0 2646 1078,0 2622,8 1092,1 2577,4 1094,7 2500,5 1066,6

Maskiner och inventarier 55,5 53,4 56,9 55,0 71,2 69,5 77,8 76,2 84,3 82,7 88,4 86,8

Pågående arbeten 93,5 72,1 104,4 75,0 62,5 23,1 52,5 23,1 52,5 23,1 52,5 23,1

Summa materiella anläggningstillgångar: 2509,8 1051,4 2536,9 1105,0 2779,7 1170,6 2753,1 1191,4 2714,2 1200,5 2641,4 1176,5

Finansiella anläggningstillgångar:           
Aktier, andelar, bostadsrätter 7,2 53,2 7,2 53,1 7,2 74,1 7,2 74,1 7,2 74,1 7,2 74,1

Övriga finansiella anläggningstillgångar 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 55,1 9,1 55,0 9,1 76,0 9,1 76,0 9,1 76,0 9,1 76,0

Summa anläggningstillgångar 2518,9 1106,5 2546,0 1160,0 2788,8 1246,6 2762,2 1267,4 2723,3 1276,5 2650,5 1252,5

Omsättningstillgångar           
Förråd 2,1 1,6 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0

Exploateringsverksamhet 74,3 74,3 75,0 75,0 7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Kortfristiga fordringar 88,3 79,4 68,0 53,0 70 55,0 70,0 55,0 70,0 55,0 70,0 55,0

Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 132,3 132,3 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0

Kortfristiga placeringar 25,6 25,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Kassa och bank 21,4 3,1 108,1 87,5 137,5 117,5 203,5 183,5 242,9 222,9 549,1 292,5

Summa omsättningstillgångar 344,0 316,2 413,8 377,5 377,2 341,5 443,2 407,5 482,6 446,9 788,8 516,5

Summa tillgångar 2863,0 1422,7 2959,8 1537,5 3165,9 1588,1 3205,4 1674,9 3205,8 1723,4 3439,3 1769,0

Eget kapital, avsättningar och skulder           
Eget kapital 786,9 661,4 828,0 674,5 765,0 622 795,6 639,0 826,4 655,0 856,6 670,0

därav årets resultat 84,8 71,9 36,9 29,5 24,5 15,0 29,242 17,0 29,4 16,0 28,8 15,0

Avsättningar           
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 84,3 84,3 93,0 93,0 96,1 96,1 105,9 105,9 113,4 113,4 124 124,0

Uppskjuten skatt 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0

Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 106,0 84,3 114,7 93,0 117,8 96,1 127,6 105,9 135,1 113,4 145,7 124,0
Skulder           

Långfristiga skulder 1715,7 346,0 1779,7 440,0 1939,7 540,0 1974,7 600,0 1954,7 625,0 1929,7 645,0

Kortfristiga skulder 254,3 331,0 237,4 330,0 343,5 330,0 307,5 330 289,7 330 507,3 330

Summa skulder 1970,1 677,0 2017,1 770,0 2283,2 870,0 2282,2 930,0 2244,4 955,0 2437,0 975,0

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 2863,0 1422,7 2959,8 1537,5 3166,0 1588,1 3205,4 1674,9 3205,9 1723,4 3439,3 1769,0

Ansvarsförbindelser           
Pensionsförpliktelser 241,4 241,4 231,5 231,5 222,2 222,2 212,4 212,4 205,4 205,4 198,7 198,7

Borgensförbindelser 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8 4,5 1373,8

Soliditet enligt balansräkning 27,5% 46,5% 28,0% 43,9% 24,2% 39,2% 24,8% 38,2% 25,8% 38,0% 24,9% 37,9%

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 19,1% 29,5% 20,2% 28,8% 17,1% 25,2% 18,2% 25,5% 19,4% 26,1% 19,1% 26,6%
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Sammandrag investeringsbudget

Mnkr Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Kommunstyrelsen 15,1 3,1 1,2 1,6

Socialnämnden 1,4 2,2 4,7 1,0

Barn- och utbildningsnämnden 4,2 3,3 3,3 3,9

Miljö- och byggnämnden 3,8 3,1 2,3 2,6

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 33,2 13,8 10,6 9,7

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 59,3 49,2 42,9 15,1

Totalsumma kommun 117,0 74,7 65,0 33,9

AB Strömstadsbyggen 105,4 77,4 40,9 0,0

AB Strömstadslokaler 107,0 8,0 0,0 0,0

AB StrömstaNet 11,5 5,0 2,9 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 223,9 90,4 43,8 0,0

   

Totalt Strömstads kommunkoncern 340,9 165,1 108,8 33,9
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Sammandrag exploateringsbudget

Kommunens exploateringsverksamhet drivs av 
mark- och exploateringsavdelning inom tekniska 
nämnden som anskaffar, utvecklar och iordningställer 
kommunal mark för bland annat bostäder och 
verksamheter. 

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande 
10 villatomter antogs vid årsskiftet 2019/2020. Detaljplanen 
är överklagad och mark- och miljööverdomstolen har lämnat 
prövningstillstånd. Infrastrukturen kan byggas ut så snart 

Mnkr
Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Korsnäs -4,8  1,5  1,5  1,5 

VA-kostnad -1,5  -    -    -   

Gata -3,0  -    -    -   

Råmark+fastighetsbildning -0,3  -    -    -   

Försäljning  -    1,5  1,5  1,5 

Mällbygård  -   -11,0 -11,5  -   
VA-kostnad  -   -3,0 -3,0  -   

Gata  -   -8,0 -8,5  -   

Råmark+fastighetsbildning  -    -    -    -   

Försäljning  -    -    -    -   

Totalsumma -4,8    -9,5    -10,0     1,5    

detaljplanen vunnit laga kraft. Om avgörande kommer under 
hösten 2020, kan byggnation ske under år 2021 och därefter 
försäljning av tomter ske. Budget 2021 innehåller kostnad 
för utbyggnad av hela området. Därutöver har en uppskattad 
intäkt för försäljning av tomter lagts in under planåren.

För exploateringsprojektet Mällbygård har kommunstyrelsen 
i september 2020 beslutat att det inte längre är aktuellt med 
att planlägga för ett särskilt boende. Utredning pågår nu hur 
området vidare ska utvecklas med bland annat hänsyn tagen 
till säkerhetsaspekter kopplade till golfbanan.
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Sammandrag driftbudget

Mnkr
Budget

2020
Verksamhets-

förändringar
Om-

disponeringar
Övriga

justeringar
Tillfälliga 

satsningar
Budget 

2021

Kommunstyrelsen -72,2 -3,8 -2,2 -2,5 -1,0 -81,8

Socialnämnden -257,0 -2,9 0,6 -1,5  -260,8

Barn- och utbildningsnämnden -361,1 -2,9 0,6 -2,4  -365,8

Teknisk nämnd, 
skattefinansierad vsh.

-12,8 -0,9 -23,1 -4,6  -41,3

Miljö- och byggnämnd -31,8 -0,6 0,6 0,1  -31,8

Finansförvaltning -25,3  23,6 -41,1  -42,8

Verksamhetens 
nettokostnad

-760,1 -11,1 0,0 -52,0 -1,0 -824,2

Kommunstyrelsens ram rymmer satsningar på hela 
kommunens personal i form av höjt friskvårdbidrag 
och förbättrad företagshälsovård. Den innehåller även 
omfördelningar av budget inom kommunen som inte 
leder till ökade kostnader för kommunen som helhet 
såsom en gemensam servicefunktion/Kommuncenter. En 
förnyad satsning på kommunens arbete mot näringslivet 
och kompetenshöjande insatser för kommunens anställda 
görs. Medel avsätts även för att arbete med strategisk 
lokalförsörjning vilket förbättrar kommunens lokalutnyttjande. 
Inom ramen finns även en fortsatt förstärkning av 
fritidsverksamheten som beslutades under år 2020.

Socialnämndens ram innefattar bland annat ökat utrymme 
för digitalisering i syfte att kunna fortsätta det arbete som 
påbörjats kring att digitalisera processer. Arbetet fortgår 
även kring att öka möjligheten för digitala lösningar för 
brukare i syfte att öka självständigheten och tryggheten. 
Vidare ökas ramen för att täcka kostnadsökningar inom 
daglig verksamhet samt korttidsvistelse, till följd av fler och 
i högre grad utnyttjade beslut. På grund av bland annat 

ombyggnationen på Beatebergsgården så ökas även ramen 
för att täcka det hyresglapp som uppstått. Då nämnden ser 
ett ökat tryck gällande försörjningsstödet, dels på grund av 
covid-19, så sätts även medel av för detta. Medel avsätts 
också för kostnadsökningar inom externa placeringar 
samt implementationskostnader kopplat till införande av 
framtidens vårdmiljö (FVM).

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2021 innefattar 
en utökad ram till följd av volymökningar i verksamheterna 
samt en förstärkning i form av en ekonomtjänst. Vidare tillförs 
medel för att efterleva lagkraven i skollagen kring särvux. 
Uppräkning har även skett av kostnader för hyror, arvoden 
och övriga kostnader. En tjänst motsvarande 0,6 mnkr ska 
flyttas till Kommuncentret.

Tekniska nämndens ram har justerats genom en 
omdisponering avseende färjeintäkterna som nu budgeteras 
på kommunen centralt. Nämndens ram innefattar även ett 
ökat utrymme för underhåll av kommunens tätortsnära 
skog och ökade hyreskostnader på Mekanikern för flytt av 

verksamheter som idag inryms på TP. Ett tilläggsäskande 
har dessutom gjorts för ökade driftskostnader för 
exploateringsverksamheten på grund av ändrade 
redovisningsprinciper. 

Miljö- och byggnämndens digitalisering och it-utveckling är 
prioriterat. Digitalisering handlar om att använda teknik för 
att förnya, förenkla och förbättra. Det handlar om att erbjuda 
nya och bättre tjänster som är lätta att använda, effektiva 
och pålitliga. För att klara utmaningen med digitalisering 
med en övergång från analoga, manuella system till digitala 
lösningar behöver förvaltningen öka sin digitala kompetens. 
En utökad tjänst med fokus på it-utveckling planeras. Miljö- 
och byggnämnden har tidigare lämnat in ett tilläggsäskande 
med önskemål om att tillsätta extra resurser för digitalt 
utvecklingsarbete vilket i och med denna budget tillgodoses.
Samtidigt har en tjänst flyttats från miljö- och 
byggförvaltningen  till kommuncentret och förvaltningen 
måste vara med och bygga upp och kvalitetssäkra 
kommuncentrets kompetens med fokus på gränssnittet mot 
miljö- och bygg.

Finansförvaltningens övriga justeringar avser främst 
ökade kostnader för 2020 och 2021 års lönerevision där 
finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade 
löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras 
per förvaltning. Från år 2021 budgeteras färjeintäkterna 
på finansförvaltningen istället för på tekniska nämnden. 
Rådande läge med stängda gränser mot Norge innebär att en 
nedjustering har gjorts av budgeten för färjeintäkter. Högre 
kostnader budgeteras för förändring av pensionsavsättningar 
samt för högre pensionsutbetalningar. En central pott för 
utvecklingsmedel finns budgeterad på finansverksamheten 
samt hyresökning i samband med ombyggnation.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Kent Hansson
Förvaltningschef: Mats Brocker

God kvalitet i det verksamhetsnära stödet till förvaltningarna är fokus för kommunledningsförvaltningen. Påbörjade utvecklingsarbeten ska slutföras och ökat fokus ska 
läggas på uppföljning och analys. Kvalitetsarbetet genom Kommunkompassen kommer att ge vägledning avseende behov av kommande insatser. Avseende vårt externa 
uppdrag är det stort fokus på samverkan med det lokala näringslivet - kommunen behöver medverka till ett rejält omtag i arbetet med att skapa förutsättningar för att 
bredda och bättre balansera näringslivet och skapa nya arbetstillfällen.

Den samlade näringslivsstrategin förnyas under 2020 och kommer att inriktas mot uppdraget ovan. Nya samarbetsformer, upprättande av företagscentra samt 
marknadsföring av exploaterbar mark liksom satsning på marina näringar är viktiga inslag. Utvecklingsarbetet med destination Strömstad behöver hållas ihop och 
utvecklas för besökare och företagande med ambitionen att bidra till ett attraktivare Strömstad.  

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen driver och stöttar det strategiska 
arbetet inom kommunal utveckling och hållbar 
samhällsutveckling. Enheten omfattar översiktsplanering, 
miljö, näringsliv, samordning digitalisering, fritid, folkhälsa 
och kultur. Kulturverksamheten omfattar kulturhus, 
Lokstallet som regionalt konstfäste och föreningsdriven 
kultur. Fritidsverksamheten utgörs av fritidsgård, ansvar för 
bland annat aktivitetshallen samt annan fritidsverksamhet 
i samverkan med föreningslivet. I enheten ingår också ett 
ansvar för kontakter och samråd avseende kollektivtrafiken, 
dess framtida planering samt ansvara för underlag inför 
politiska beslut om kollektivtrafikens utveckling. Inom 
avdelningen finns dessutom en funktion med ansvar för 
det strategiska miljöarbetet (25 procent tjänst sedan 
minskning i omfattning under 2019). Kommunens 
krisberedskapssamordnare och säkerhetsskyddschef ligger 
formellt direkt under kommunfullmäktige men tillhör 
arbetsgruppen utvecklingsavdelningen.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av styrdokument i form av planer, strategier, program, 
policys, riktlinjer och rutiner inom dessa ansvarsområden. 
Ett stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är 
kvalitetsutveckling, som sker genom dels personlig service 
och dels med hjälp av digitala verktyg.

Verksamheten under år 2021
Utvecklingsavdelningens arbete under 2021 kommer 
att fokusera på ett attraktivare Strömstad och en hållbar 
kommun. Under 2021 ska den strategi för agenda 2030 
som antagits under 2020 implementeras i nämnder och 
förvaltningar. Barnrättsperspektivet ska stärkas, vi ska arbeta 
för en god och jämlik hälsa, ökad digitalisering och mot 
målen att attrahera fler invånare och bli en fossiloberoende 
kommun.

Ett prioriterat målområde i Strömstad kommuns folkhälsoplan 
är delaktighet och inflytande. Delaktighet och dialog med 
invånare är en viktig faktor för social hållbarhet och god 
folkhälsa. Transparens och öppenhet är en viktig del, men 
även utveckling av nya kanaler och metod för dialog skapar 

förutsättningar för fler att delta i kommunens verksamheter 
och i politiska beslut. 2021 ska en ny metodbank för 
medborgardialog öppnas för ledamöter och tjänstemän.

Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter. Under 
2021 förväntas förutsättningar för e-underskrifter finnas 
på plats. Detta bidrar till högre säkerhet och minskad 
pappershantering. Säker digital kommunikation (SDK) som 
handlar om informationsutbyte mellan offentlig sektor på ett 
säkert och standardiserat sätt, kommer att påbörjas under 
året. 

En del i arbetet mot en fossiloberoende kommun är att skapa 
förutsättningar för att snabbladdning och normalladdning 
på kommunala parkeringsplatser som drivs av privata bolag 
ska komma på plats. Bevaka och uppmuntra byte till icke 
fossildrivna fordon och maskiner i kommunal verksamhet 
samt bevaka och uppmuntra till krav på fossilfrihet i 
upphandlingar ingår också i arbetet mot en fossiloberoende 
kommun. Strömstads kommun ska fortsatt minska utsläpp 
till följd av tjänsteresor genom fler digitala möten och större 
användning av kollektiva resor samt cykling.
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Översiktsplanerare kommer att medverka och samordna 
arbetet med bostadsförsörjningsplan och naturvårdsplan. 
Efter vissa justeringar beräknas den fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad-Skee bli klar för antagande runt 
årsskiftet 2020/2021. 

Under 2021 fortsätter utvecklingen av kulturhuset som ett 
nav och mötesplats för Strömstadsbor och besökare. Winter 
Word Festival arrangeras i mitten av februari. Konsthallen 
Lokstallet planerar sin säsong från i slutet av april till i början 
av oktober. Stödet till föreningar i och form av arrangörsbidrag 
och föreningsbidrag och dialog fortsätter. 

För att kunna bedriva verksamhet i samma omfattning 
som tidigare år har fritidsverksamheten behov av att 
konvertera nystartsjobb och arbetsträningspersonal till 
ordinarie personal. Verksamheten fortsätter att utvecklas 
med delaktighet och inflytande från ungdomarna. Under 
2021 kommer arbetet med Strömstadsandan att återupptas 
tillsammans med föreningslivet, en gemensam värdegrund 
för alla inom kommunen som arbetar med och för barn och 
unga. Inom ramen för friluftslivet finns en plan för underhåll 
och arbete under året.

Krisberedskapsarbetet och civilt försvar bedrivs i enlighet 
med de överenskommelser som görs mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
regioner.

Plan för år 2022-2024
Arbete utifrån strategi agenda 2030 med fokus på en attraktiv 
och hållbar kommun. 

Efter det ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på 
kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas. 
Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits 

senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter 
aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis 
tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie 
val.

Utvecklingen inom kulturområdet kommer att fortgå inom 
ramen för uppdraget. De ekonomiska förutsättningar som 
finns för Lokstallet idag gör dock att det är svårt att fortsätta 
utveckla och förbättra verksamheten. 

Under 2022 kommer personal behöva anställas ihop med 
arbetsmarknadsenheten för arbete med friluftsliv. Fortsatt 
utvecklingsarbete för digitalisering gällande e-tjänster och 
eget utrymme/mina sidor som skapar nytta för privatpersoner 
och företag. Säker digital kommunikation (SDK) och Mina 
meddelanden med mer fokus på det senare. Öppna data 
där samverkansprojektet planeras vidare och insatser 
kommer behöva göras i kommunen i form av utveckling och 
anpassning.

Avdelning för kansli och kommunikation
Avdelningen ansvarar för kommunens webbplats, intranät 
och officiella kanaler i sociala medier. Vid avdelningen finns 
också kommunstyrelsens kansli med ansvar för beredning 
till kommunstyrelsen och fullmäktige, registrering/diarium 
och arkivering, vaktmästeri och posthantering stadshus, 
tillgänglighetssamordnare och funktion för växeltelefoni/
kommuncenter. Avdelningen har ett övergripande ansvar för 
medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd 
i fråga om ärendehantering, juridik, informationshantering/
dataskydd och arkivering.

Strategiskt kommunikationsarbete sker med fokus på målet 
om en attraktiv kommun och förbättrad service för invånare 
och företag. Stöd till kärnverksamheterna, god service för 
invånare och förtag samt aktivering av varumärkesstrategi 

med kommunikationsplattform för kommunens tre 
utvecklingsperspektiv; servicegivare, arbetsgivare och 
platsutvecklare är viktiga fokusområden.

Verksamheten år 2021 
Etablering av en gemensam servicefunktion (Kommuncenter), 
utveckling av e-tjänster, övergång till e-arkiv och annan 
e-förvaltning är de största, planerade utvecklingsarbetena 
2021. Ett utökat Kommuncenter ska avlasta verksamheterna 
och erbjuda god och jämn service till invånare och företag. 
Funktionen samarbetar med övriga mottagningsfunktioner 
för god service. Tillsammans med bättre synpunktshantering, 
planerad kommunikation och metodbank för 
medborgardialog skapar Kommuncenter även förutsättningar 
för ökad insyn och delaktighet i kommunens verksamhet. 

Kansliets arbete följer i stort den politiska årscykeln. Under 
året planeras ett tiotal sammanträden i kommunfullmäktige 
och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens 
demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, 
fullmäktigemötena sänds även direkt via stromstad.se. 
Avdelningens jurist samt informationssäkerhetssamordnaren 
ger stöd till alla förvaltningar utifrån behov. Bedömningen 
är att efterfrågan på stöd i främst personuppgiftshantering, 
dokumenthantering, informationssäkerhet samt juridisk 
rådgivning fortsatt kommer att vara stor. Efterfrågan kommer 
även från de kommunala bolagen. Året innebär också 
förberedelser för allmänna val år 2022.

Kommunikationsstödet följer kärnverksamheternas behov. 
Prioriterade områden för stöd 2021 är även genomförande 
av strategi för Agenda 2030, rekrytering av nya medarbetare, 
kommunikationsplattform för varumärket Strömstad 
och kommunikationsstrategi för Strömstad gymnasium. 
Avdelningen deltar även i en rad krisövningar och 
utvecklar rutiner för god kriskommunikation. En revision 
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av reglerna för närvaro i sociala medier behöver göras och 
utbildningar genomföras. En allmänt ökad efterfrågan från 
verksamheterna, produktion av e-tjänster samt anpassning 
av all rörlig bild och annan webbbaserad kommunikation till 
ny lag om digital tillgänglighet sätter dock press på befintlig 
kommunikationsresurs. 

Plan för år 2022-2024
Inriktning i Vision 2030, etappmål för ökad attraktivitet, 
kärnverksamheternas behov samt nya regleringar väntas 
fortsätta att forma verksamheten under perioden. 
Genomförande av allmänna val 2022 behöver ges prioritet.

Arbete för enhetlig och digital informations- och 
ärendehantering fortsätter för god kvalitet i 
ärendehanteringen och uppfyllnad av lagkrav på tillgänglighet, 
personuppgiftshantering och arkivering. Övergång till e-arkiv 
är ett flerårigt arbete med omfattande behov av stöd från 
kommunledningsförvaltningen gentemot andra förvaltningar. 
Många års digitala handlingar behöver styras mot 
slutförvaring enligt Arkivlagen och rekrytering av en arkivarie 
behöver övervägas. Anslutning av ärendehanteringssystem till 
e-arkiv inom kommunen följer den med 14 andra kommuner 
gemensamma införandeplanen för ”E-arkiv Väst”.  Samarbete 
med näringslivet för platsutveckling och etablering av ny 
inriktning för turistbyråverksamheten förväntas fortsätta 
under perioden.

Hr-avdelningen
Hr-avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande 
roll för koncernövergripande, Hr-relaterade frågor samt 
ansvarar för upprättandet och uppdateringen av kommunens 
alla styrdokument i form av planer, strategier, policys, riktlinjer 
och rutiner inom hr-området. Avdelningen ska aktivt främja 
en lönepolitik och en lönerörelse som leder till goda insatser 
och engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse.

Avdelningen ansvarar för det övergripande arbetsmiljöarbetet 
samt genomförandet av kollektivavtal och övergripande 
förhandlingar på lokal nivå. Uppdraget omfattar all 
hr-relaterad administration såsom anställningar, 
löneutbetalningar, pensioner, och ersättningar.

Verksamheten under år 2021
Att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning inom 
kommunens personalintensiva verksamheter är av avgörande 
betydelse för att uppnå kommunens övergripande mål. 
Under 2021 kommer hr-avdelningen arbeta med Strömstads 
kommuns arbetsgivarvarumärke som är viktig för att kunna 
säkerställa en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. 
Detta är grundläggande för att strategiskt kunna attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens i organisationen. 
Arbetsgivarvarumärket är en tydlig och gemensam idé om vad 
Strömstads kommun står för som arbetsgivare.

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. När det gäller friskvård planeras 
att i samband med det ökade friskvårdsbidraget genomföra 
en eller flera inspirationstillfällen för att locka fler till en 
aktiv fritid. Under 2020 har kommunen ingått ett avtal med 
Avonova när det gäller företagshälsovård. Hr-avdelningen 
arbetar övergripande med kommunövergripande insatser 
samt är råd och stöd till organisationens chefer när det gäller 
insatser på enhets eller individnivå.

Plan för år 2022-2024
På längre sikt så finns en övergripande planering för 
kompetensförsörjningsinsatser främst inom skolområdet. Det 
finns ett partsgemensamt arbete som innefattar insatser när 
det gäller arbetsmiljö, arbetstid samt rekryteringsinsatser när 
det gäller lärare. 
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Under 2020 har kommunen genomfört en nystart i 
ekonomisystemet och byggt upp systemet från grunden 
för att säkerställa att alla processer och flöden är rätt 
kodade och placerade. Samtidigt har vi tagit i bruk de sista 
uppdateringarna från systemleverantören. Under 2021 
ska vi dra nytta av det nya systemet med målet om att 
reducera manuellt arbete och få färre felkällor och manuella 
korrigeringar.

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten 
och kommunens leverantörer fortsätter. Målsättningen, 
som kommer definieras i exakta värden, är att minska 
pappersflödet till förmån för digitala tjänster såsom e-handel 
och andra e-tjänster.

Marknadsplats är ett e-handelssystem som syftar till att 
underlätta köp från våra avtalsleverantörer. Under 2020 
fördubblades antalet leverantörer i e-handelssystemet och 
under 2021 kommer detta arbete att utökas och prioriteras. 
Det väntas medföra lägre inköpskostnader och mindre 
administrativ hantering.

En uppgradering av kommunens beslutsstödsystem till 
verksamhetschefer, Hypergene, startas upp under hösten 
2020 och kommer under 2021 att ge kommunen en 
modern och mindre investeringskrävande moln-lösning. 
Samtidigt kommer nämnderna få ett bättre verktyg till 
budget och prognosuppföljning, verksamhetsplanering, 
verksamhetsrapportering och möjlighet att lägga upp 
årshjul. Projektet har också som mål att erbjuda bättre 
styrningsverktyg för personalkostnader, som är kommunens 
enskild största utgiftspost.

Plan för år 2022-2024
Externa analyser visar att Strömstads kommun har god 
kontroll på sin ekonomi och förbättrat den över de sista åren. 
Det betyder inte att det finns saker att utveckla också på detta 
område. 

Strömstads kommun behöver stärka sitt finansiella utrymme 
och ekonomiavdelningen behöver därför utveckla bättre 
modeller för internbank och likviditetsstyrning, samt stärka 
finans- och låneförvaltningen. Detta kräver att det långsiktiga 
arbete som redan startats fortsätter med stöd i finansiella 
styrdokument och långsiktig ekonomisk planering.
Införandet av fler digitala tjänster kommer medföra mindre 
administrativt arbete och bättre kvalité på leveranser till 
våra invånare också inom ekonomiområdet. Därför kommer 
ekonomiavdelningen vara aktiva och engagerade och kommer 
erbjuda stöd till förvaltningarna i utvecklingen av digitala 
tjänster.

It-enheten
It-enheten har det samlade ansvaret för att identifiera, 
planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet inom 
it-området. It-enheten ansvarar för drift och support för 
all it-utrustning, device, serverar, nätverk, it-infrastruktur, 
användarkonto samt it-samordning för barn- och 
utbildningsförvaltningen. It-enheten har också ansvaret för 
teknisk drift och ekonomi för kommunens telefonväxel.

It-enheten har en central roll i kommunens 
digitaliseringsarbete. Både genom att säkerställa en adekvat 
plattform och infrastruktur för digitaliseringen samt att stödja 
digitaliseringssamordnaren och verksamheterna i deras 
digitalisering.

Verksamheten under år 2021
Under 2021 kommer arbetet att fokuseras på att förbättra 
säkerheten på olika sätt i kommunens it-plattform. 

Vi kommer bland annat att utveckla kommunens identitets- 
och behörighetsstruktur (Meta-katalog) för att upprätthålla 
säkerhet och lagkrav, exempelvis GDPR och NIS-direktivet som 
ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, 
samt möjlighet att automatisera mera.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till 
budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning 
samt inköp och upphandling. Avdelningen ansvarar för att få 
till en säker penninghantering i hela kommunen, genomföra 
leverantörskontroll och föra kontroll med all fakturering och 
betalningsuppföljning. 

Avdelningen ansvarar för utveckling av kommunens 
ekonomistyrning med tydliga och mätbara mål som visar hur 
de finansiella målen om god ekonomisk hushållning uppnås. 
Avdelningen utgör även ett stöd till verksamhetsansvariga i 
uppföljningen av mål- och styrtal som fastställs i kommunens 
budget.

Uppdraget omfattar all ekonomirelaterad administration 
såsom redovisning, statistikinsamling, budgetuppföljning, 
internkontroll, upphandling och försäkringar.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet. Arbetet 
ska ske i enlighet med kommunens fastställda vision, mål 
och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdokument, 
policys och rutiner.

Avdelningen med sina tretton anställda, följer upp samtliga 
verksamheter inom kommunen och budgeterar och redovisar 
också på koncernnivå.

Verksamheten under år 2021
Avdelningen har genom 2020 jobbat med att ta fram en 
ny finanspolicy som gör att vi under 2021 kan etablera en 
bättre praxis för riskhantering och skuldförvaltning och 
fortsätta arbetet med ytterligare följa upp kommunal- och 
redovisningslagens krav till att betrakta den kommunala 
ekonomin ut ifrån ett koncernperspektiv. 
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Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

KOMMUNSTYRELSEN
Kopieringsapparater och 
scanner

0,1 0,1 0,1 0,1

Kultur - Konstnärlig utsmyckning 0,2 0,2 0,2 0,2

Medborgarrelaterad 
e-förvaltning, utveckling

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

Digitalisering 0,2 0,2 0,2 0,2

E-arkiv och integrationer 0,2 0,2 0,1 0,1

Ärendehanteringssystem 0,2 0,2 0,1 0,1

META katalog 0,5 0,0 0,0 0,0

Disklagring Datacore 0,0 0,0 0,0 0,4

Server SAN Datacore 0,0 0,6 0,0 0,0

Två servrar till virtuella 
serverfarmen

0,0 0,4 0,0 0,0

IT - Förbrukningsinventarier och 
utveckling

0,2 0,2 0,2 0,2

Systemutveckling centrala 
system 

1,3 0,0 0,0 0,0

Projektuppföljningsystem 0,4 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsmoduler 
beslutsstöd

0,8 0,0 0,0 0,0

Utbyte av accesspunkter 
(reinvestering utbytesplan)

0,3 0,3 0,0 0,0

Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,2

Brandvägg 0,0 0,4 0,0 0,0

Scen plagen 0,3 0,0 0,0 0,0

Pilen 5 10.0 0,0 0,0 0,0

Summa: 15,1 3,1 1,2 1,6

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 0,0 0,0 0,0
Bidrag 6,3 3,0 3,0

Övriga intäkter 8,4 7,4 7,4

Summa Intäkter 14,8 10,4 10,4

Kostnader (-)
Personalomkostnader -41,4 -41,3 -45,1

Lokalkostnader -13,8 -15,3 -15,5

Övriga driftkostnader -28,8 -23,3 -27,4

Kapitalkostnader -3,7 -3,8 -3,6

Summa kostnader -87,7 -83,5 -91,6

Utfall -72,9 -73,2 -81,2
Budgetram -73,0 -73,2 -81,2
Avvikelse 0,1 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

 -0,5

Budgetram -73,0 -73,2 -81,7

Det kommer ske en utveckling av kommunens trådlösa nät i 
kommunens lokaler. Det är först och främst i våra skolor som 
behovet finns av snabbare och säkrare utrustning. 
Under året kommer det att påbörjas en planering för en 
plattform för säker autentisering mot digitala verktyg i form av 
elektroniskt tjänste-ID och e-underskrifter.

Det finns ett stort behov av att kunna kommunicera säkert 
med andra offentliga organisationer exempelvis Västra 
Götalandsregionen, Polisen med flera. INERA erbjuder SDK 
(säker digital kommunikation).

Vi kommer att förbereda och implementera Microsoft 365. 
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 kommer att beröra hela 
organisationen.

Ökat hot från omvärld och nya lagstiftningar gör att 
logghantering behöver ses över.

Plan för år 2022-2024
Fortsatt utveckling av drift och service genom olika digitala 
tjänster, både internt och till våra kommuninvånare. Vidare  
fortsätter effektiviseringsarbetet av processer med stora 
inslag av manuellt arbete.
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Socialnämnden
Ordförande: Pia Tysklind
Förvaltningschef: Helena Lilliebjelke

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024

Förvaltningsledningskontoret
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 samt ansvara för 
förvaltningsgemensamma uppgifter.

Kontoret arbetar även med it-support, kvalitetssäkring 
av intern ekonomisk redovisning, utredningsuppdrag, 
upphandling, dokument- och ärendehantering och bereder 
och stödjer det politiska arbetet. Förvaltningen driver samt 
är processägare för viktiga utvecklingsområden, till exempel 
digitalisering.

Verksamheten under år 2021
Förvaltningsledningskontoret kommer fortsätta att stödja 
verksamheterna i att hitta effektiva lösningar som möter 
brukarnas behov framöver och ger medarbetarna en hållbar 
arbetsmiljö. 

Under år 2020 genomfördes pilottester av digital tillsyn, 
taligenkänning, VR-glasögon, smarta duschar och toaletter 
som kommer att utvärderas och utifrån resultatet potentiellt 
bli mer tydliga inslag i verksamheten. Under året genomförs 
förstudier av digitala medicingivare, digitala matinköp för 
brukare och digitala möten. Det finns ytterligare tjänster och 
produkter som kan komma att testas under 2021. Gällande 
den digitala transformationen kommer huvudfokus ligga 
på att fortsätta skapa fler mobila och digitala arbetsplatser 
för förvaltningens baspersonal. Detta sker i form av ett 
breddinförande av ett mobilt verksamhetssystem och digitala 
signeringslistor som medarbetare kan använda med plattor 
eller mobiler. Med detta som grund kommer insatser göras 
för ytterligare utveckling där digitalisering står i fokus. Det 
finns fortsatt behov av kompetenshöjande insatser då både 
Teams, Office365 och flera andra digitala arbetssätt ställer 
andra typer av kompetenskrav på medarbetare.

De insatser som ges av den kommunala hälso- och sjukvården 
förändras och patienterna har större och mer komplexa 
vårdbehov. Verksamheten behöver fortsatt arbeta med 
organisering av arbetssätt och bemanning för att tillgodose 
patienternas behov. Verksamhetens kvalitetsarbete avseende 
dokumentation, vårdplaner och uppföljning behöver fortsätta.

Socialförvaltningen kommer att vara en del i att organisera 
och implementera framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) i kommunen. FVM är ett samarbete mellan Västra 
Götalandsregisonen (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. Det innebär 
att all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig 
för de som behöver den, både medarbetare i hälso- och 
sjukvården, patienter och invånare.

Integrationsarbetet kräver en fortsatt aktiv 
omvärldsbevakning för att möjliggöra att rätt insats i rätt tid 
av rätt aktör görs även i fortsättning utifrån en helhetssyn. 
Samverkan är ett ansvarsfullt sätt att nyttja våra gemensamma 
resurser på för att ge individerna möjlighet till en effektiv 
etablering. Ett fokusområde för kommande år är att inkludera 
de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Plan för åren 2022-2024
• Anpassning till förändrade ekonomiska och samhälleliga 

förutsättningar.

• Fortsatt arbete med att digitalisera verksamheterna i syfte 
att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra kommun-
invånare.

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 också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med 
uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
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• Arbeta med kompetensförsörjning för att motsvara brukar-
nas behov och vara en attraktiv arbetsgivare.

• Planera för nytt särskilt boende.

• Fortsatt samverkansarbete tillsammans med de kommuna-
la lokal- och bostadsbolagen

• gällande våra behov av lokaler och bostäder.

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). Verksamheten består 
av fem enheter:

• Hemtjänst

• Korttidsvård

• Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS

• Boendestöd

• Bemanning  – ansvar för bemanningsprocesser, centra-
liserat schema, korttidsrekrytering, vakanssättning för 
socialförvaltningens verkställighet samt delar av barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Verksamheten under år 2021
Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta 
utifrån det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” och utifrån 
verksamheternas behov för socialförvaltningen samt delar 
av barn- och utbildningsförvaltningen. Implementering av 
dessa bemanningsprocesser har påbörjats och kommer 
att fortsätta. Dessa innebär en annan form av logistik för 
personalplanering där fast anställd personal täcker vakanser 
i verksamheterna för att kunna erbjudas heltid och bedriva 
arbetet mer effektivt. Detta är också ett led i att täcka vårt 
rekryteringsbehov gällande omsorgspersonal. Relaterat till 
förändrade förutsättningar på grund av pandemin Covid-19 så 
ser förvaltningen att detta arbete kan behöva justeras.

Planering av förändrad process i schemaläggning för 
förvaltningen genom centraliserade scheman.

Arbete med att minska sjukfrånvaron genom bland annat 
utbildning i hur man hanterar hot och våld i verksamheterna, 
lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete samt arbete 
med hållbara scheman är fortsatt pågående. Fortsatt arbete 
med arbetsmiljöfrågor och samverkan internt och externt.

Två metodstödjare finns för kvalitetsutveckling och metodstöd 
samt handledning för områdena. Det finns även en 
bemanningsspecialist som arbetar med bemanningsprocesser 
samt analys och uppföljning i team med hr och controller.
Professionell praktisk planering (PPP) implementeras fortsatt.

Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) 
kommer att fortsätta med fokus på förhållningssätt, 
arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. 
Fortsatt arbete med social dokumentation 
professionell praktisk planering och implementering av 
värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2022-2024
• Kommunerna förväntas få ett större ansvar för hemtagning 

av personer från sjukhus med anledning av den nya beta-
lansvarslagen, vilket kan påverka HSL-uppgifterna för till 
exempel hemtjänst och korttid. Patienterna har större och 
mer komplexa vårdbehov. Insatserna ökar i den kommu-
nala hemsjukvården samt hos hemtjänst och korttidsverk-
samhet.

• Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC) 
kommer att fortsätta under 2022-2024. 

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

• Arbete med och implementering av Titulatur och kompe-
tens inom området med tre nivåer.

• Satsning inom socialförvaltningens verkställighet att höja 
kompetensen på tillsvidareanställd personal till motsvaran-
de undersköterskenivå eller likvärdig genom uppdragsut-
bildning samt äldreomsorgslyftet. 

• Arbete med integration och språkträning genom bland 
annat olika former av arbeten inom omsorg och LSS. 

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora perso-
nalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen och 
för att säkerställa en trygg och säker vård. Arbete med 
rekrytering av personal med rätt kompetens för området 
– stort behov av personal inom hemsjukvård, rehab samt 
undersköterskor. Intern och extern utbildning utifrån verk-
samheternas skiftande behov.

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 verk-
samhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse för 
barn och unga enligt LSS

• SÄBO fem 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 2021
Arbetet med optimerad bemanning kommer att fortsätta 
utifrån det lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” och 
utifrån verksamheternas behov. Relaterat till förändrade 
förutsättningar på grund av pandemin Covid-19 så ser 
förvaltningen att detta arbete kan behöva justeras. 
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Bemanningsprocesserna som implementeras innebär 
en annan form av logistik för personalplanering där fast 
anställd personal täcker vakanser i verksamheterna för att 
kunna erbjudas heltid och bedriva arbetet mer effektivt. 
Detta är också ett led i att täcka vårt rekryteringsbehov 
gällande omsorgspersonal. Planering av förändrad process 
i schemaläggning för förvaltningen genom centraliserade 
scheman. Arbetet med att samordna administrativa resurser 
för att effektivisera schemaplanering och korttidsrekrytering 
fortsätter under 2021.

Under 2020-2021 har statliga medel tillförts för 
utbildningsinsats riktad till visstidsanställd personal inom 
äldreomsorgen. De personer som påbörjat utbildning kommer 
fortsätta under 2021.

Under hösten 2020 påbörjas en kvalitetshöjande 
utbildningsinsats riktad till förvaltningens 
demensverksamheter där målet är att stjärnmärka alla 
enheter enligt Svenskt Demenscentrums framtagna modell.

LSS området har under 2020 haft en 50 procent tjänst som 
metodstödjare och målet är att denna tjänst skall kunna 
fortsätta under 2021 för att höja kvalitet i insatserna, arbeta 
fram en kompetensplan samt säkra att rutiner finns på plats 
för alla delar i verksamheten.

Utredning av boendelösningar för personer inom 
socialpsykiatri genomförs 2020-2021 med mål att erbjuda 
insatser inom kommunens regi från 2022. Utredning av 
stödboende för unga vuxna och eventuell samverkan med 
annan kommun.

Arbetet med att minska sjukfrånvaro och kvalitetssäkra 
rehabiliteringskedjan kommer med stöd av HR fortsatt vara 
ett prioriterat område.

Implementeringen av IBIC kommer att fortsätta med 
fokus på förhållningssätt, arbetssätt, metod samt ny 
modul i verksamhetssystem. Fortsatt arbete med social 
dokumentation, professionell praktisk planering och 
implementering av värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2022-2024
• Implementeringen av IBIC kommer att fortsätta under 

2022-2024. 

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

• Fortsatt omställning av befintliga boenden för att tillgo-
dose behov av handikappanpassning i samband med att 
boende blir äldre. 

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd 
personal inom förvaltningens verkställighet till motsvaran-
de undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2021 
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i 
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2022-2024. 

• Fortsatta förändringar av boende för ensamkommande 
kommer att ske under 2022-2024 för att anpassa till 
successivt minskande antal kommunplacerade ensamkom-
mande barn och behov inom individ och familjeomsorg 
rörande övriga unga vuxna. 

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Strömstad omfattar alla 
handläggare och socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning inom socialtjänsten organiserade på tre 
enheter.
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 2021
Åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd: 
Samorganiseringen av arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstödet har under 2020 utvecklat verksamhetens 
möjligheter att erbjuda vägar till egenförsörjning. Situationen 
med Covid-19 har ställt krav på verksamheten utifrån nya 
förutsättningar. Under 2021 kommer fokus att ligga främst på 
att hantera effekterna av en ökad arbetslöshet. 2021 kommer 
i hög grad att påverkas av hur länge gränsen mot Norge är 
stängd.

Ett prioriterat områden är att förbättra samarbete med 
skolan gällande ungdomar, samt att effektivisera och 
kvalitetssäkra samverkan beträffande våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck.
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IFO:s medarbetare erbjuds kontinuerlig relevant 
kompetensutveckling och kommer i den mån det är möjligt 
att delta i det som erbjuds från Fyrbodals kommunalförbund.

Planen är att införa olika digitala lösningar, såsom ”mina 
sidor”, digitala ansökningar med mera inom IFO så snart 
teknik och ekonomiska förutsättningar finns. Under våren 
2020, till följd av situationen med covid – 19, ersattes många 
fysiska möten och utbildningstillfällen av digitala möten och 
utvecklingen mot fler digitala möten påskyndades. 2021 
kommer i högre grad än tidigare att präglas av digitala möten 
samt en ökning av arbete hemifrån.

Fortsatt samarbete med det lokala bostadsbolaget 
kring anvisningar, förturer, sociala kontrakt samt 
vräkningsförebyggande arbete.

De tre senaste åren har, budgeten för institutionsvård 
överskridits, till följd av flera LVU-placeringar, LVM-placeringar, 
några placeringar som varat över lång tid samt ett ökat 
antal skyddsplaceringar. Behovet av hemmaplanslösningar 
avseende barn och familjer ökar och planen är att utöka 
teamet med ytterligare en familjebehandlare.

Förändringar i zonindelning och avgifter kommer under 
hösten 2020 och förändrar avgifterna för 2021 för 
färdtjänsten.

Plan för åren 2022-2024
• Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala 

lokal- och bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler 
och bostäder, 

• Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i 
syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra 
kommuninvånare 

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i 
form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppen-
vård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa 
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och 
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.

• Våld i nära: Situationen under 2020 beträffande covid-19 
befaras leda till att våld i nära relationer ökar. Nationellt 
har det redan konstaterats kraftiga ökningar av anmälning-
ar. Fortsatt fokusområde för utveckling och samverkan.

• Missbruk: Situationen med Covid – 19 riskerar att leda till 
en ökning av missbruks- och beroendeproblematik. Priori-
terat att det goda arbete som bedrivs i Strömstad på detta 
område fortsätter.

• Försörjningsstöd: Situationen med covid – 19 och stäng-
ningen av norska gränsen har i dagsläget lett till ökad 
arbetslöshet och riskerar i förlängningen leda till kraftigt 
ökad arbetslöshet med långsiktiga konsekvenser varav ökat 
försörjningsstöd är en. Detta kommer vara en prioriterad 
fråga i Strömstads kommun och kommer sannolikt att krä-
va extraordinära insatser på kommunövergripande nivå.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 13,4 11,8 11,8

Bidrag 44,9 49,5 49,5

Övriga intäkter 20,7 16,5 16,5

Summa Intäkter 79,0 77,8 77,8

Kostnader (-)
Personalomkostnader -234,0 -238,6 -238,8

Lokalkostnader -33,4 -31,9 -33,5

Övriga driftkostnader -67,6 -62,7 -64,3

Kapitalkostnader -1,1 -1,6 -1,7

Summa kostnader -336,1 -334,8 -338,4

Utfall -257,1 -257,0 -260,5
Budgetram -254,4 -257,0 -260,5
Avvikelse -2,7 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

-0,3

Budgetram -254,4 -257,0 -260,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Takliftar, sängar, madrasser mm 0,4 0,4 0,4 0,4

Nytt verksamhetssystem 0,0 1,0 0,5 0,0

Investering i möbler och 
inventarier

0,3 0,3 0,3 0,3

Bostadsanpassning LSS 0,2 0,2 0,2 0,0

Digitala lösningar 0,5 0,3 0,3 0,3

Nytt särskilt boende 0,0 0,0 3,0 0,0

Summa: 1,4 2,2 4,7 1,0
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson
Tillförordnad förvaltningschef: Helene Evensen 

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Verksamhetsplanerna utgör en viktig del i förvaltningens 
långsiktiga utvecklingsarbete. Flertalet av åtgärderna kommer 
att påbörjas och slutföras under kommande tvåårs period. För 
några av åtgärderna kommer effekter och resultat bli synbara 
först på lite längre sikt. Ett uthålligt utvecklingsarbete blir 
grundläggande för en ökad måluppfyllelse. Utgångspunkten 
för verksamhetsplaneringen har varit de nulägesanalyser och 
utvecklingsplaner som varje verksamhet har genomfört och 
presenterat för nämnden under våren 2020. 

Förskola 
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet 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 vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket 
genomsyrar hela verksamheten.

Verksamheten under år 2021
De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har 
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom 
lagstadgad tid. Fokus kommer nu att läggas på att bredda 

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.

utbud och inriktning av Strömstads förskolors verksamheter 
för att därigenom möta barns och vårdnadshavares behov. 

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 att vara 
inriktat på de områden som utpekats i  utvecklingsplanen 
för verksamheten. Utvecklingsarbetet leds av förskolans 
rektorer i samarbete med förskolans utvecklingspedagoger, 
digitaliseringspedagoger och specialpedagoger. Ytterligare ett 
utvecklingsområde inom förskolan är personalens arbetsmiljö, 
med insatser för att stärka bemanningsplaneringen för att på 
så sätt att sänka sjukfrånvaron och minimera antalet vikarier.

Plan år 2022-2024
Behovet av förskoleplatser förväntas de närmsta åren inte öka 
i samma takt som under de senaste åren. Mindre födelsetal 
och inflyttning gör att ökningstakten minskar. 

Behovet av rekrytering av förskollärare kommer fortsatt att 
vara stort. Andelen pensionsavgångar ökar bland personalen, 
det kommer därför under de närmaste åren att finnas 
behov av strategisk rekrytering för att öka andelen behöriga 
pedagoger i förskoleverksamheten.

Bibliotek
Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och 
tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera media i olika 
former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och 
tidskrifter, fjärrlåna kursmaterial och annan media, ladda 
ned e-böcker och ljudböcker, få samhällsinformation och 

ta del av programverksamhet. I Stadsbibliotekets ansvar 
ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och 
Strömstiernaskolan. 

Verksamheten under år 2021
Inför 2021 kommer biblioteksplanen att revideras. 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 kommunens rektorer, 
språkutvecklargruppen och förvaltningen 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 litteraturpedagoger som tillsammans 
med befintlig bibliotekspersonal blir en pedagogisk resurs för 
elever och lärare. 

Förutsättningarna för ett införande av MerÖppet kommer att 
fortsätta under 2021. MerÖppet innebär att medborgarna 
har tillgång till sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men 
utan personal. Dialog förs med andra bibliotek inom Norra 
Bohusläns Biblioteksförbund om gemensam upphandling av 
MerÖppet-utrustning. MerÖppet innebär också en förändrad 
inre biblioteksmiljö med mer fokus på biblioteksmiljö kopplat 
till respektive låntagargrupp.
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• fortsatt utveckla verksamhetens orkesterverksamhet för 
att skapa sociala rum för eleverna

• fortsatt utveckla fördjupningskurs i dans med inriktning 
mot högre studier

• påbörja ett samarbete med fritidsgården kring ”Öppen 
scen” 

• fortsatt vara en aktiv del i kommunens kulturverksamheter 
för ett levande kulturliv för både barn och vuxna 

• fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom 
nätverks- och ledningsträffar

• påbörja ett orkestersamarbete med Tanums musikskola 

Kulturskolan söker statsbidrag från statens Kulturråd för 
undervisning inom nya områden. Kursen Bild och Form 
kommer att ges under läsåret 20/21.

Plan år 2022-2024
Planen de närmsta åren är att arbeta med fokusområdena 
och att fortsatt utveckla samarbetet med kommunens 
skolverksamheter, fritidsgårdsverksamhet och kulturliv kring 
övergripande mål som agenda 2030 och barnkonventionen. 

Grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskolan, fritidshem
Fritidshem 
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. 

Plan år 2022-2024
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 våra 
nyanlända snabbt lär sig svenska. Stadsbiblioteket fortsätter 
också sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans 
med olika externa aktörer. Utvecklingsarbetet gällande 
programverksamhet för vuxna kommer att fortsätta under 
de närmsta åren kring hur man använder internet, sociala 
medier, appar och söker information. Biblioteket fortsätter 
sitt biblioteksrumsmiljöarbete med fokus på mediatek och 
attraktivitet är 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 under år 2021
Inför 2021 kommer kulturskolan fortsatt att arbeta med 
implementeringen av styrdokumentet för kulturskolans 
verksamhet. 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 2021 kommer kulturskolan att:

• fortsatt satsa på att öka antalet elever på orkesterinstru-
ment genom olika erbjudanden 

Verksamheten under år 2021
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2021 
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 
att vara en viktig del för kompetensutveckling och kollegialt 
lärande.

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
fritidshemmen:
• Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att 

genomföra kompetensutveckling och systematiskt planera, 
genomföra, utvärdera och analysera undervisningen

• Strategisk rekrytering

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet inom fritidshemsverksamheten

• Ökad kompetens hos personalen inom fritidshemsverk-
samheten

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan år 2022-2024
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 alla elever att få förutsättningar att 
utveckla sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala 
innehåll.  
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Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys 
av verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och 
verksamhetsnivå. 

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

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 under år 2021
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2021 
att vara inriktat på en fortsatt implementering av kap 3 i 
läroplanen som är förskoleklassens styrdokument. 

Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2021 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande planering, genomförande, utvärdering och analys av 
verksamheten så alla elever ges förutsättningar att utveckla 
sina förmågor att:

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

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksfor-
mer,

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

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

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

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
förskoleklassen
• Skapa förutsättningar för förskoleklasspersonal att ge-

nomföra kompetensutveckling och systematiskt planera, 
genomföra, utvärdera och analysera undervisningen

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Utveckla kompetensen att analysera resultaten av kartlägg-
ningsmaterialet hitta språket och hitta matematiken

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet inom förskoleklassverksamheten

• Ökad kompetens hos personalen i förskoleklassen

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan år 2022-2024
Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera 
på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, 
organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa 
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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 praktisk vardaglig handling 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 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem.

Verksamhetsår 2021 
Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 främst 
vara inriktat på områdena att utveckla den pedagogiska, 
fysiska och sociala lärmiljön samt att utveckla de nyanlända 
och nysvenska elevernas lärande. 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. De nya förstelärarnas uppdrag 
kring tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer 
tillsammans med specialpedagoger och rektorer förväntas 
bidra till en utveckling av undervisningen för fler elever. 

Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
grundskolan
• Fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Ökad kunskap av språkutveckling för elever med annat 
modersmål än svenska

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och 
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• Ökat kompetens hos pedagogerna

• Ökad måluppfyllelse 

• Ökad trygghet och studiero

• Minskat antal kränkningsärenden

Plan för åren 2022-2024
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 säkerställa att samtliga 
elever har en god arbetsmiljö, en likvärdig utbildning samt 
inflytande över och i undervisningen.  

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. 

Grundsärskola
Grundsärskolan är till för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av 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 
och verklighetsuppfattning. Betyg inom grundsärskolan 
sätts enbart i inriktningen ämnen om elev och/eller 
vårdnadshavare önskar detta.

Verksamhetsår 2021
Nya rutiner för mottagande till grundsärskola är framtagna 
under 2020, dessa behöver implementeras under 2021. 
Grundsärskolans utvecklingsarbete kommer under 2021 att 
vara inriktat på en fortsatt utveckling av undervisningen enligt 
läroplanen Lsär11. Bristen på utbildade specialpedagoger 
med inriktning utvecklingsstörning medför att tid för 
handledning av stödresurser behöver säkerställas så de har 
god insikt av vad, hur, och på vilket sätt respektive elev ska 
tillägna sin undervisning på bästa sätt.

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 sitt barn 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.
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Utvecklingsområden specifikt inriktat till 
grundskolan
• Strategisk rekrytering

• Utveckla kompetensen kring tydliggörande pedagogik och 
tillgängliga lärmiljöer

• Fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och 
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• Ökad kompetens hos pedagogerna

• Ökad måluppfyllelse 

• Ökad trygghet och studiero

Plan för åren 2022-2024
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.  

Gymnasium 
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. 
Utbildningen ska vidare bidra till elevernas allsidiga 
utveckling.

Verksamheten under år 2021
Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer 

under 2021 att vara inriktat på att utveckla de områden som 
angetts i utvecklingsplanen. Med utgångspunkt i planen 
har gymnasiet tagit fram verksamhetsspecifika aktiviteter 
för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan, 
samt utifrån den omvärldsspaning som skolledning och 
utvecklingsgrupper varje år gör för att säkerställa en samtida 
utbildning. En fortlöpande målsättning är att skapa ett 
program- och inriktningsutbud som svarar mot elevernas 
behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. 

Plan för åren 2022–2024  
De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på 
att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. 
Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver 
ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden 
för en optimal övergång mellan skolformerna, men också 
för att skapa en upplevelse av sammanhang för våra elever i 
Strömstad.  

Strömstad Gymnasium, liksom övrig skolverksamhet, behöver 
utveckla och skapa digitala undervisningsformer som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett högre 
användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen höjer 
motivationen hos elever och ökar måluppfyllelsen.

Vuxenutbildningen 
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 referensramen i samhället och som utgår 
från de grundläggande demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningen ska sträva efter 
flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och 
arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 
förutsättningar.
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innehåll och omfattning och samarbete med arbetslivsenhet, 
arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.  

Barn- och elevhälsan
Barn - och elevhälsan är barn- och utbildningsnämndens 
centrala elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar 
också med åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. 
Barn - och elevhälsan ansvarar också för kuratorsuppdraget 
inom ungdomsmottagningen samt för öppna förskolan inom 
familjecentralen. 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. 

Verksamheten under år 2021 
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 arbetar 
tillsammans med basorganisationen för att nå uppsatta mål. 
Verksamheten fortsätter att samverka med olika aktörer 
både inom barn- och utbildningsförvaltningen och med 
andra förvaltningar inom Strömstads kommun samt med 
externa kringaktörer för att nå positiva resultat för alla barn, 
ungdomar och deras familjer. Vid dessa samverkansarenor 

kan vi arbeta med helheten och hitta lösningar tillsammans 
för allas bästa. Alla delar är viktiga för att barnet/ungdomen 
ska må bra och lyckas i skolan.

Ungdomsmottagningen har ett nära samarbete med 
Närhälsan och samverkar med skola och fritidsgård samt 
med de ensamkommande barnen och ungdomarna. Öppna 
förskolan med förskollärare finns inom familjecentralen där 
samverkan sker med vårdcentralernas BVC på Bohuslinden 
och Capio, BMM inom Närhälsan och kurator inom 
socialtjänsten. Det finns också ett tätt samarbete med 
specialpedagogerna som främst är riktade till förskolan. 
Verksamheten avser söka sociala investeringsmedel för att 
utöka familjecentralen och även få till ett samarbete med 
folktandvården.

Plan för 2022-2024
Framtidens vårdmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens 
(VGR) viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla 
hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt 
förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023. 
Detta är ett samarbete mellan 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. Kostnaderna 
består av både lönekostnad för projektorganisation, 
implementeringskostnad, driftskostnader och support. 
Exakta kostnader är inte klarlagda från VGR ännu och 
kan således inte budgeteras ännu. Projektet genomförs 
i samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Verksamheten under 2021  
Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer 
att ske under 2021, bland annat genom samverkan 
med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.  Ett 
nytt samverkansområde har etablerats för regionala 
yrkesutbildningarna vilket resulterar i att utbudet för 
medborgarna ökar. Det kommer att vara ett fritt sök för de 
regionala yrkesutbildningarna i samverkanskommunerna 
Tanum, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Lysekil. Under 
2021 kommer vuxenutbildningen att fortsätta utvecklingen av 
de utbildningar som erbjuds. 

Svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta 
språkutvecklande för att snabba på elevernas språkliga 
kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen 
och därigenom ge elever större möjlighet att söka de 
yrkesutbildningar som erbjuds inom RYV-samarbetet 
(Regional yrkessamverkan). 

Plan för åren 2022-2024 
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 samt de äldre ungdomar som får 
uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun. 
Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa. 
Covid-19 pandemin har lett till att många arbetstagare 
har 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. 
Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om 
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Måltidsverksamhet och städ

Måltidsverksamheten under år 2021 
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, skolor, särskilda boenden samt matdistribution. 
Tre tillagningskök utgör basen i organisationen; 
Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans kök och 
Sjukhusköket. I tillagningsköken lagas den mat som äts på 
respektive enhet samt huvudkomponenten till måltider 
som distribueras och äts i övriga verksamheter. Kosters och 
Rossö förskola/skola är också tillagningskök av geografiska 
skäl. Ombyggnation av tillagningsköken på Jägarens-, 
Beaterbergsgårdens- och Solbogårdens äldreboende planeras 
att genomföras med start under 2021. Måltidsverksamhetens 
styrdokument utgörs av en politiskt antagen kostpolicy samt 
därtill tillhörande handlingsplan. Båda dessa styrdokument 
bör revideras under 2021. 

Städverksamheten under år 2021 
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 och 
Stadshuset. Även äldreomsorgen och hemtjänsten tar del 
av enhetens tjänster. Totalt utförs lokalvård på 47 enheter. 
Styrdokument för verksamheten utgörs bland annat av 
antagna riktlinjer för städverksamheten. 

Städ och måltidsverksamhet, plan för åren 2022-
2024 
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 måltid- och städverksamheten att fortsätta sitt 
systematiska kvalitetsarbete på liknande sätt som förskolan 
och skolverksamheterna. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om projektering och byggnation av ett multifunktionellt 
kök fortsätter planeringsarbetet. Ombyggnationen av 
tillagningsköken på kvarvarande äldreboenden (Jägaren, 
Beaterberg, Solbogården) kommer att fortgå under 2022. Det 
finns också behov av åtgärder i mottagningsköken i Skee skola 
samt Valemyrskolan.

Ett multifunktionellt kök är planerat. Politiska beslut kring 
framtidens tillagning av måltider till förskola och skola 
kommer påverka det fortsatta arbetet.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 13,7 13,4 13,4

Bidrag 34,5 27,6 27,6

Övriga intäkter 18,4 18,1 18,1

Summa Intäkter 66,6 59,1 59,1

Kostnader (-)
Personalomkostnader -292,4 -299,8 -302,5

Lokalkostnader -53,0 -54,1 -53,5

Övriga driftkostnader -70,0 -62,1 -64,2

Kapitalkostnader -4,1 -4,1 -4,7

Summa kostnader -419,5 -420,2 -424,9

Utfall -352,9 -361,1 -365,8
Budgetram -354,2 -361,1 -365,8
Avvikelse 1,3 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september

Budgetram -354,2 -361,1 -365,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan  
2022

Plan
2023

Plan
2024

Investeringar i förskolor, grundskolors 
utemiljö

0,7 0,7 0,7 0,8

Investeringar i kök- och 
städverksamheten

0,3 0,3 0,3 0,3

Möbler och övriga inventarier 1,5 1,5 1,5 1,5

Data/El nätutbyggnad 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

Biblioteket 0,2 0,2 0,2 0,2

Investeringar inventarier pga 
nybyggnation Bojarskolan

1 0 0 0,6

Giftfria förskolor 0 0 0 0

Summa: 4,2 3,3 3,3 3,9
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Miljö- och byggnämnden 
Ordförande: Peter Sövig
Förvaltningschef: Michael Olsson 
 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden 
enligt nämndens reglemente. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för fysisk planering varför miljö- och byggnämnden i detta avseende arbetar på 
styrelsens uppdrag och utför kommunens uppgifter inom detta område. 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 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Administrativa avdelningen och 
förvaltningsövergripande
Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion 
som håller ihop verksamheten. 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 med mera. 

Verksamheten under år 2021
Utifrån nämndens mål om effektiv handläggning med ökad 
kostnadstäckningsgrad samt en effektiv och rättssäker 
hantering av bygglovsansökningar fortsätter förvaltningen 
att utveckla sina processer. Allt i syfte att öka service, 
rättssäkerhet, likabehandling samt förbättra information 
till våra kunder och medborgare. Fortsatt arbete med 
ständig utveckling av förvaltningens verksamhetssystem/
handläggarstöd med fokus på fakturering och inläsning 
av taxor. Under 2020 har arbetet med att digitalisera och 
ersätta förvaltningens blankettbank med e-tjänstplattform 

påbörjats. Detta arbete är prioriterat och fortsätter under 
2021. Vi kommer även att se över information på vår webb 
och fylla kontaktcenters system med information, samt stötta 
kontaktcentret utifrån det behov som uppstår i samband med 
införandet. 

Plan för år 2022-2024
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, e-arkiv, 

• Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet 
Vision

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Avdelningen har på nämndens delegation huvudsakligen 
följande ansvarsområden:

• Miljöskydd (Miljöbalken 1998:808)

• Hälsoskydd (- II -)

• Naturvård (- II -)

• Livsmedel (Livsmedelslagen LIVSFS 2019:12)

• Alkohol (Alkohollagen 2010:1622)

• Tobak (Lag 2018:2088 om tobak och likande produkter)

• Receptfria läkemedel (Lagen om handel med vissa recept-
fria läkemedel 2009:730)

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. 
Att det finns en tillsynsplan är nödvändigt för att få en 
fungerande struktur i avdelningens dagliga verksamhet.  Att 
det ska finnas en tillsynsplan är dessutom ett lagkrav enligt 
Miljötillsynsförordningen, Alkohollagen, Lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och Livsmedelslagen. Krav på 
tillsynsplan finns inte i lag om tobak och liknande produkter, 
men det finns ingen anledning att utelämna tobak och likande 
produkter från tillsynsplanen.

Avdelningens verksamhet innebär i huvudsak tillsynsbesök av 
verksamheter, utfärdande av tillsynsprotokoll, föreläggande 
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Det berör bland annat avdelningens arbete med att bedriva 
livsmedelstillsyn, åtgärda bristfälliga avlopp, tillsyn av 
strandskydd och flerbostadshus med mera.

Utöver pågående pandemi så har avdelningen under 
sommaren 2020 fått en ny avdelningschef. En befintlig 
resurs på avdelningen går in som tillförordnad chef fram 
till årsskiftet 2020/2021. Då handläggaren inte ersätts för 
andra hälften av verksamhetsår 2020 så innebär det att 
avdelningen uppskattningsvis förlorar resurser motsvarande 
en halvtidstjänst. Det innebär bland annat att viss planerad 
tillsyn inom miljöskydd kan komma att behöva skjutas fram till 
2021, samt att det blir svårt att klara av målet att ta fram en 
handlingsplan för förorenad mark och att vårt arbete med att 
se till så att radon i flerbostadshus inte utgör en olägenhet för 
människors hälsa inte helt kan avslutas. Här är den tillsyn som 
rör verksamheter med årlig avgift prioriterad. Då det finns ett 
tydligt behov av en handlingsplan för förorenad mark både 
på kort och också lång sikt så bör målet kvarstå, men flyttas 
till 2021. Här bör påpekas att ett arbete med att åtgärda 
förorenade mark i samband med detaljplaner, bygglov och 
andra förändringar sker även utan handlingsplanen, men 
i begränsad omfattning. På grund av resursbrist kommer 
sannolikt den naturvårdsplan som skulle ha antagits under 
2020.  Som nu tidigast kan förväntas tas under 2021.

Redan sedan tidigare finns ett allmänt resursunderskott, 
men då tillsynsplanen är satt med det i åtanke så påverkar 
det i sig inte möjligheten att hinna med det som var planerat 
för 2020. Därmed bör det inte bidra med en skuld till 2021. 
Underskottet innebär dock att avdelningen både på kort 
och också lång sikt inte hinner med det som avdelningen 
bör hinna med hänsyn till lagstiftning och mål. Här har vi 
under många år valt att prioritera bort bland annat tillsyn på 
lantbruk, kemikalier och dagvatten.

Ovanstående innebär sammantaget att avdelning sannolikt 
vid inledningen av 2021 kan ha en ”skuld” för föregående 
år som motsvarar mer än 2000 timmar. Hur stor del av det 
underskott som i praktiken följer med in 2021 är oklart. 
För den tillsyn som bedrivs på exempelvis miljöfarliga 
verksamheter som betalar årlig avgift, är förhoppningen att vi 
med rätt prioriteringar inte ska ha en skuld från 2020 med oss 
in i 2021 överhuvudtaget.

Det som sannolikt kommer att behöva prioriteras ner är bland 
annat följande:

• Tillsyn flerbostadshus. Det gäller den egeninitierade tillsy-
nen som påbörjades under 2019.

• Tillsyn radon. Ett egeninitierat arbete som pågått under 
många år. Det rör främst flerbostadshus, men förskolor och 
skolor har även ingått på grund av att de bedöms som högt 
prioriterade. Förskolor och skolor blev åtgärdade 2020, 
med undantag för två nya förskolor som påvisar kraftigt 
förhöjda halter.

• Förorenad mark. Det egeninitierade arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för förorenad mark och åtgärda 
förorenad områden.

• Tillsyn avlopp. Det gäller det egeninitierade arbetet med 
att åtgärda bristfälliga avlopp utifrån tidigare genomförda 
inventering av enskilda avlopp.

Det finns frågetecken kring hur de smittskyddsbegränsande 
åtgärder som genomförs i vårt område, som medför bland 
annat färre besökare från framförallt Norge, kommer att 
påverka antalet verksamheter i kommunen. Bedömningen 
på avdelningen är, efter kontakt med verksamheter under 
sommaren 2020, att relativt få verksamheter förväntas 
försvinna, och inte ersättas. Avdelningens resursbehov 
bedöms därmed vara relativt oförändrat till 2021. Tillgängliga 
resurser för 2021 beror även på hur förvaltningen väljer att 

och förbud, handläggning av tillståndsansökningar, 
anmälningar, remisser, handläggning av förfrågningar och 
klagomål, anmälan till polis eller åklagare vid misstanke om 
brott och information och rådgivning till verksamheter och 
allmänheten. Övervägande del av arbetet är lagstyrt enligt 
ovanstående lagstiftning och ska utföras. Utöver det som är 
lagstyrt så prioriteras avdelningens arbete utifrån kommunens 
och nämndens övergripande mål. Det finns också ett antal 
regionala mål och EU-direktiv som ska efterlevas, till exempel 
miljömål, folkhälsomål och vattendirektivet.

Avdelningen utför en stor del av nämndens ansvarar för 
tillsyn och prövning på delegation. Beslut inom områden 
som avdelningen inte har på delegation tas i nämnden. En 
annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringsliv och 
organisationer.

Verksamheten under år 2021
Sedan mitten av mars 2020 har pågående pandemin Covid-19 
påverkat avdelningens arbete i hög grad. Pandemin kommer 
sannolikt även att påverka avdelningens arbete under 2021.
Som en följd av pandemin har nya arbetsuppgifter tillkommit 
som ökat arbetsbelastningen. Framförallt rör det sig om tillsyn 
på restauranger och andra serveringsställen med syfte att 
minska risken för smittspridning. Avdelningens arbete med att 
minska smittspridningen är inte egeninitierad utan lagstyrt, 
men det åligger avdelningen att utifrån en behovsbedömning 
genomföra lämpligt antal tillsynsbesök. Nuvarande lag om 
tillsyn på restauranger och andra serveringsställen löper fram 
till årsskiftet 2020/2021, men kan komma att förlängas vid 
behov. För att hinna med ovanstående tillsyn, som under 
2020 bedöms ta uppskattningsvis en heltidstjänst1  eller mer 
i anspråk, så påverkas avdelningens övriga arbetsuppgifter. 

1 En heltidsanställd medarbetare bedöms kunna 
bedriva 1000 timmar tillsyn.
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Ambitionen på avdelningen är att även hinna med att:

• Återuppta merparten av det egeninitierad arbete som 
inte prioriterats under 2020. Här prioriteras områden där 
vi har uppmärksammat brister som kan utgöra en risk för 
människor hälsa. Exempelvis tillsyn på flerbostadshus. Där 
till det arbete som är kopplade till befintliga nämndmål. 
Exempelvis åtgärdandet av bristfälliga avlopp.

• Anta naturvårdsplanen och arbeta med att implementera 
den i avdelningens och förvaltnings arbete.

• Genomföra kompetenshöjande insatser bland personalen. 
Kompetensen är överlag god, men på sikt kräver fortsatt 
god kompetens kontinuerligt utbildningsinsatser.

Ambitionsnivån förutsätter framförallt att avdelningen har 
personalresurser motsvarande de som fanns vid början 
av 2020 och att inga större oplanerade arbetsuppgifter 
hamnar på avdelningen. Om avdelningens arbetsuppgifter 
som rör smittskyddsbegränsade åtgärder inte förändras så 
bör avdelningen till 2021 vara väl inarbetad i processen och 
därmed möjligen hinna med mer tillsyn per arbetstimme än 
under 2020.

Med en oförändrad budgetram och resurser är bedömningen 
att avdelningen under 2021 bland annat inte kommer att 
hinna att:

• Genomföra allt det egeninitierade arbetet som var plane-
rat för 2020 eller 2021. Arbetet med att ta fram en hand-
lingsplan för förorenad mark kommer sannolikt att hinna 
påbörjas, men med stor sannolikhet inte färdigställas. 
Antal avlopp som åtgärdas får anpassas efter tillgängliga 
resurser, vilket kan innebär en sänkning av antalet avlopp 
som åtgärdas i jämfört med tidigare ambitionsnivå.  Hur 
mycket egeninitierad strandskyddstillsyn som kommer att 
genomföras är oklart, men det finns anledning att tro att 
det blir marginellt.

lösa chefsfrågan på avdelningen. Med en i princip oförändrad 
budgetram för 2021 i jämförelse med 2020 så bör det 
finns ekonomi att nå samma bemanningsgrad som under 
första hälften av 2020. Förhoppningen är också att antalet 
sjukskrivningar ska minska till 2021 med rätt prioriteringar och 
bra rehabilitering.

Hur mycket pandemin kommer att påverka avdelningens 
resursbehov under 2021 är svårt att uppskatta. Det är inte 
orimligt att tro att det även under 2021 kan komma att kräva 
resurser för att utföra tillsyn med syfta att minska risken för 
smittspridning.

Med en oförändrad budgetram och resurser är avdelningens 
mål att under 2021 minst hinna att:

• Genomföra den planerade tillsyn på verksamheter som 
inte hunnits med under 2020 och som därmed utgör en 
tillsynsskuld. 

• Genomföra den tillsyn för 2021 som är planerad utifrån 
tillsynsplanen.

• Hantera de ärenden som kommer in från allmänhet, 
myndighet eller annan förvaltning, oavsett om det avser 
ansökan/anmälan, remiss eller någon form av klagomål.

• Utföra den smittskyddsbegränsade insatser som myndig-
heter kräver att vi ska göra avseende Covid-19.

• Vara delaktiga i framtagandet av en ny avfallsföreskrift och 
arbetet med att införa sortering av komposterbart avfall.

• Vara delaktiga i den fortsatta digitaliseringen och upprät-
tandet av ett kommuncenter.

• Vara drivande i att kvarvarande flerbostadshus och försko-
lor med höga radonhalter åtgärdas.

• Genomföra den lantbrukstillsyn som är önskvärt och som 
sedan flera år tillbaks släpar efter.

• Genomföra den tillsyn på dagvatten som är önskvärt och 
som det framöver kommer att ställas mer krav på.

Plan för år 2022-2024
På sikt är det nödvändigt med ökade resurser. Avdelningen 
har under flera år haft ett resursunderskott sett till 
resursbehovet. Det har gjort att avdelningen fokuserat på 
det som absolut måste göras, och inte hunnit med att arbeta 
proaktivt. Ett proaktivt innebär initialt ett ökat behov av 
resurser, men ger på sikt effektivare tillsyn. Förändring av 
de lagstiftningar som berör avdelningens ansvarsområden, 
tillsammans med ökade krav på rättssäkerhet har under 
många år medfört  ett ökat resursbehov. Den utvecklingen 
bedöms fortsätta även under de närmsta åren. 

Avdelningen är i behov av utökade resurser både på kort och 
också lång sikt för att hinna med att genomföra det arbete 
som krävs enligt gällande och kommande lagstiftningen, samt 
de nämndmål som finns.

Vi ser ett ökat behov av resurser under 2022 till 2024 för att 
bland annat hinna med:

• Den handläggning som en ny avfallsföreskrift och sortering 
av komposterbart avfall sannolikt kommer att ge avdel-
ningen. Viss prövning föreslås flytta från tekniska förvalt-
ningen till miljö- och hälsoskyddsavdelning.

• Det arbete som en ny förordning inom livsmedelsområdet 
förväntas ge. Som bland annat innebär efterhandsdebite-
ring och ny klassificering av verksamheterna.

• Arbetet med att utifrån en handlingsplan för förorenade 
mark åtgärda områden och fastigheter som utgör en risk 
för människors hälsa och miljön.

• Att implementera förordningar och föreskrifter som rör 
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miljö- och hälsoskyddsavdelningen till stor del på delegation 
från nämnden.

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.

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.

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 2021
Under 2021 förväntas planenheten lägga mindre tid på 
översiktlig planering då bedömningen är att det finns 
antagna och aktuella översiktsplaner för hela kommunen. 
Detta gör att mer resurser finns för detaljplanering. När det 
gäller detaljplanering är konsekvenserna av Covid -19 för år 
2021 osäkra. I nuläget har exploatörer valt att avvakta med 
sina projekt och det finns utrymme att istället prioritera 
kommunala projekt och ajourhållning av äldre planer som till 
exempel stadskärnan.

Byggenheten är konjunkturkänslig och hur verksamheten 
bedrivs styrs mycket av vilken mängd ärenden som kommer 

kemikalier och hantering av kemikalier i vårt tillsynsarbete. 
Lagstiftningen som berör bland annat märkning är mycket 
omfattande.

• Att genomföra systematisk tillsyn på flerbostadshus. På 
samma sätt som vi utövar tillsyn på miljöfarliga verksamhe-
ter och andra verksamheter inom hälsoskydd så bör även 
flerbostadshus ha återkommande tillsyn. 

• Att genomföra systematisk tillsyn på lantbruk och andra 
verksamheter med djurhållning. Tillsynen avser inte själva 
djurhållningen som länsstyrelsen har tillsyn på utan hante-
ring av gödsel med mera.

• Att arbeta mer med frågor och ärende som rör dagvatten. 
Det finns sedan 2020 en antagen dagvattenpolicy. Fram till 
och med 2020 har vårt arbete med dagvatten framförallt 
rört detaljplaner och anmälningsärenden. Arbetet med 
planer bör vidareutvecklas och ett egeninitierat arbete 
med tillsyn på dagvattenanläggningar komma igång.

• Att arbeta med tidskrävande ärenden som rör nedskräp-
ning. Vi har arbetat med ämnesområdet i omgångar. Men 
för ett bra resultat krävs resurser för ett kontinuerligt arbe-
te. Flera ärenden angående nedskräpning pågår i dagsläget 
under flera år, vilket inte är fördelaktigt för resultatet.

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 annan tillämplig 
speciallagstiftning (t ex miljöbalken). Avdelningen arbetar likt 

in. Även här är påverkan av Covid-19 en osäkerhetsfaktor. 
Dock har enheten 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 därför en möjlighet att delvis komma ikapp med den 
tillsynsskuld som finns. Dock kan detta påverka ekonomin då 
inte allt tillsynsarbete har kostnadstäckning.

Nämnden avser dock att prioritera bygglovshandläggning 
samt ökad kostnadstäckningsgrad framför systematiskt 
tillsynsarbete.

Ett annat arbete som kräver resurser är att ta fram ett 
kulturmiljöprogram för att identifiera värdefulla byggnader 
och miljöer runt om i kommunen. Behovet är tydligt i många 
enskilda bygglovsärenden, speciellt som Bohusläns museum 
aviserat att de har mindre resurser för rådgivning och att 
kommunen själv inte längre har någon stadsarkitekt. Ett 
arbete med ett sådant program bör inledas under 2021 och 
ett tilläggsäskande för medel till detta kan bli aktuellt.

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. Detta kan i flera fall göra att verksamheter 
inom den kommunala organisationen får avstå från tänkta 
utvecklingsprojekt som skulle hjälpa dem i deras ordinarie 
arbete då de inte har budget för detta. Genom åren har de 
interna intäkterna utgjort cirka 25 procent av intäkterna. 
Skulle istället verksamhetens ram utökas med samma belopp 
skulle verksamheten kunna utgöra en intern support och 
utföra de uppdrag som andra förvaltningar och bolag har 
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behov av utan att skicka fakturor internt. Detta skulle spara 
administrativt jobb och ge en större utvecklingsmöjlighet för 
fler verksamheter att kunna få stöd och hjälp i sina projekt.

Plan för år 2022-2024
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.

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 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.

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva 
föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är 
att Boverket ska formulera föreskrifter så 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. 
Boverket räknar idag med att detaljplaner som påbörjas från 
och med 1 januari 2022 ska följa föreskrifterna. Avdelningen 
har införskaffat ny programvara för detta och ett nytt 
arbetssätt har implementerats men det finns ett fortsatt 

behov av utveckling och nya rutiner. På sikt kommer troligen 
föreskrifterna även gälla att äldre detaljplaner ska göras 
digitala.

Räddningstjänsten
Avdelningen har på nämndens delegation huvudsakligen 
följande ansvarsområde:

• Lagen om skydd mot olyckor LSO SFS 2003:778

• Förordningen om skydd mot olyckor FSO SFS 2003:789

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE SFS  
2010:1011  

• Förordningen om brandfarliga och explosiva varor FBE 
SFS  2010:1075

• Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse 
för brandskyddet SRVFS 2003:10

• Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 
Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

Räddningstjänstens ansvarsområden omfattar det operativa 
och förebyggande arbetet i organisationen. I det operativa 
arbetet ingår att vara akut skadeavhjälpande med en utifrån 
aktuell riskbild tillräckligt stor beredskapsstyrka. Utmaningen i 
framtiden för den operativa delen ligger i att kunna rekrytera 
personal som är villiga att utbilda sig och bli deltidsbrandmän, 
samt att kunna upprätthålla kompetensen och kvalitetssäkra 
det operativa arbetet.

Verksamheten under år 2021

Förebyggande verksamhet
Förebyggande arbetet gällande brandskydd är högt 
prioriterat och kommer att ske genom dels remisshantering 
och samverkan med övriga avdelningar inom miljö- och 
byggförvaltningen och dels genom externa utbildningar i 
exempelvis heta arbeten och anläggningsskötarkurser för 

automatlarm. Räddningstjänsten kommer att arbeta med 
att kvalitetssäkra tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE),  
samt arbeta för kortare handläggningstider. Under år 2021 
kommer 33 procent av kommunens anställda att utbildas i  
grundläggande brandskydd och hjärt- och lungräddning (HLR). 
Kommunens plan för systematiskt brandskydd kommer att 
revideras. 

Operativ verksamhet
Under året kommer arbetsmiljö vara i fokus genom att 
övningsverksamheten ska kvalitésäkras.
För att räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag ska 
räddningstjänstens förmåga utredas. Till följd av utredningens 
resultat kan avtal med annan räddningstjänst teckna nya 
avtal (utöver de vi har idag).  Strömstad räddningstjänst 
ansvar idag för Kemolyckor i Norra Bohuslän. Att vara ansvarig 
ställer stora krav och många övningstimmar. Vi kommer att 
försöka skriva samverkansavtal med norsk räddningstjänst att 
ansvara för kemolyckor tillsammans med Räddningsförbund 
Mitt Bohuslän. Räddningstjänstens samverkansavtal 
kommer att ses över. Det innebär att det kan tillkomma nya 
samverkansuppdrag.   

Övrigt
Den 1 januari revideras Lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänsten kommer att få nytt och utökat 
arbetsområde. Det är ännu oklart hur det kommer att påverka 
räddningstjänsten. Vi förutsätter att 2021 kommer att vara 
ett mellanår, för att inför 2022 skapa en ny eller förändrad 
organisation och arbetssätt.  

Avtal med Räddningstjänst Stor Göteborg gällande 
ledningssystem kommer att tecknas och börja gälla 1 
januari 2021. Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads 
räddningstjänster och övriga räddningstjänster inom Fyrbodal 
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Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 16,3 17,4 17,4

Bidrag 0,5 0,6 0,6

Övriga intäkter 1,1 0,2 0,2

Summa Intäkter 17,9 18,2 18,2

Kostnader (-)
Personalomkostnader -35,4 -36,8 -36,9

Lokalkostnader -4,9 -4,8 -4,9

Övriga driftkostnader -6,7 -6,1 -6,1

Kapitalkostnader -2,1 -2,3 -2,0

Summa kostnader -49,1 -50,0 -50,0

Utfall -31,2 -31,8 -31,8
Budgetram -32,7 -31,8 -31,8
Avvikelse 1,5 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september
Budgetram -32,7 -31,8 -31,8

Investeringar
Mnkr

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan
2023

Brandtankenhet 3,7 0,0 0,0 0,0

Fältdator 0,1 0,0 0,0 0,0

Bergborrningsmaskin 0,1 0,0 0,0 0,0

Brand/räddningsenhet 
Skee

0,0 2,4 0,0 0,0

Klippverktyg 0,0 0,4 0,0 0,0

Flygfotografering inkl. 
kartering på Koster

0,0 0,2 0,0 0,0

Programvara för 
fotogrammetri

0,0 0,1 0,0 0,0

GPS 0,0 0,0 0,3 0,0

Andningsskydd 0,0 0,0 0,4 0,4

Radiokommunikation 0,0 0,0 0,1 0,1

Brand/räddningsfordon 
Syd Koster

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

Brand/räddningsfordon 
Nord Koster

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

Mätbil 0,0 0,0 0,0 0,5

Summa: 3,8 3,1 2,3 2,6

i både förebyggandefrågor och operativ planering fortgår.
Plan för skogsbrand och rutiner gällande eldningsförbud 
kommer att revideras.

Plan för år 2022-2024
Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kommer 
att fortsätta och kommer att vara långsiktigt. Arbetet med att 
fördjupa samverkan med räddningstjänsterna i Strömstad, 
Tanum och Sotenäs samt övriga räddningstjänster i Fyrbodal 
och Haldens- och andra räddningstjänster i Norge kommer att 
fortgå. 

Att i Västra Götaland införa gränslös räddningstjänst. 
Gränslösräddningstjänst innebär att närmsta räddningstjänst 
med rätt förmåga larmas till olycka, oavsett vilken kommun 
olyckan har skett i.  

Det förebyggande arbetet är i första hand att utföra tillsyn 
på verksamheter gällande brandskydd och utrymnings-
säkerhet och att utfärda tillstånd för att bedriva verksamhet 
som omfattas av lagen om brandfarlig och explosiv vara. 
Räddningstjänsten har också uppdraget att i enlighet 
med kommunens antagna brandskyddspolicy utbilda alla 
kommunens anställda i grundläggande brandskydd och 
hjärt-lungräddning, och att arbeta med råd och information 
rörande brandskydd till kommunens innevånare. Införa nya 
rutiner och arbetssätt enligt lag om skydd mot olyckor.



42

Tekniska nämnden 
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt Investeringar

Mnkr
Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,1

Belysning, stolpar m.m. 0,6 0,6 0,6 0,6

Lekplatser 1,0 1,0 1,0 1,0

Havsnära stråk centrum   0,3 0,3 0,0 0,0

Toalett Skeppsbroplatsen 1,3 0,0 0,0 0,0

Toalett Kärleksudden 0,0 1,3 0,0 0,0

Resecentrum 0,8 0,0 0,0 0,0

Gatuutbyggnad Myren 0 5 4,1 3,5

Reinvesteringar gångbroar 
Strömsån

1,5 0 0 0

Ombyggnation Ringv/
Prästängsv

1,5 0 0 0

Utbyte, Traktor 2 Näsinge/
Skog

0 1 0 0

Saltspridare/snöblad 0,3 0 0,3 0

Utveckling gästhamn 0,1 0,1 0,1 0,1

Utbyte av bryggor 1 1 1 1

Strandpromenaden, bryggor 1 0 0 0

Reinvesteringar 
kajanläggningar

3 3 3 3

Miljöuppgradering pråm 1,0 0 0 0

Ångbåtskajen 12,3 0 0 0

Uppgradering gästhamn 4 0 0 0

Starekilen småbåtshamn 2 0 0 0

Förskönande åtgärder 
plagen

1 0 0 0

Reinvestering lekplatser 0,3 0,3 0,3 0,3

Replantering av träd 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa: 33,2 13,8 10,6 9,7

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.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 42,9 42,7 16,6

Bidrag 0,0 0,2 0,0

Övriga intäkter 16,0 14,1 14,3

Summa Intäkter 58,9 57,0 30,9

Kostnader (-)
Personalomkostnader -18,6 -18,5 -18,3

Lokalkostnader -1,6 -1,7 -2,0

Övriga driftkostnader -35,6 -34,9 -32,9

Kapitalkostnader -12,2 -14,8 -12,5

Summa kostnader -68,0 -69,8 -65,7

Utfall -9,1 -12,8 -34,8
Budgetram -15,8 -12,8 -34,8
Avvikelse 6,7 0,0 0,0

Äskande budget-
dialog september

 -6,5

Budgetram -15,8 -12,8 -41,3

Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-2024
Teknisk 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 verksamheter. EkoPark Strömstad är också 
en del som är kommunens mötesplats för natur- och 
miljöintresserade. EkoPark Strömstad består av Ekohuset 
med en interaktiv utställning, en vacker naturstig, 
återvinningscentralen och det centrala avloppsreningsverket.

Verksamheten under år 2021
Förvaltningen arbetar vidare med att förtydliga uppdrag och 
ansvarsfördelning, 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 del i genomförandet är att ansvarig 

Skattefinansierad verksamhet
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tjänsteman för förvaltningens projekt har tillträtt en 
tjänst som operativ chef för hamn- och gatuavdelningen. 
Förvaltningen kommer även att arbeta med fokus på 
strategisk ledning för att möta upp och arbeta mot 
kommunens gemensamma mål. 

Under året kommer iordningställande av den gamla 
skjutbanan inklusive sanering av marken att genomföras för 
att uppfylla åtagande kommunen har gentemot Strömstads 
Skytteföreningen. Syftet är att området ska användas för 
rekreationsändamål.

Digitalisering – E-tjänster, systemöversyn 
Det behövs ett samlat grepp kring frågor som rör digitalisering 
i förvaltningen. Nuläge behöver kartläggas genom att bland 
annat se över de digitaliseringsprojekt som är pågående i 
förvaltningen samt de system som ligger under förvaltningens 
ansvar. Digitaliseringsprojekten behöver prioriteras och 
tidplaneras. Systemen behöver ses över för att bedöma nytta, 
tilldela ansvar och se över avtal. 

E-tjänster är ett av de pågående digitaliseringsprojekten som 
också innefattar genomgång av förvaltningens blanketter. 
Inom en snar framtid kommer förvaltningen att få tillgång 
till Microsoft 365 vilket kommer innebära nya arbetssätt, för 
detta behöver förvaltningen avsätta tid. 

Varje avdelning behöver identifiera resurskrävande processer 
och åtgärda dessa, delvis genom digitalisering. De processer 
som medför störst kundnytta ska prioriteras, ett exempel på 
en sådan process är vattenavläsningen hos fastighetsägare. 
Effektivisering av processer såsom körjournaler, beställning 
och inköp är annat som behöver prioriteras.

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 2020 startade förvaltningen upp ett arbete för att 
stärka administrationens stöd och service till avdelningarna. 
Arbetet leds av förvaltningens verksamhetsutvecklare som 
har en samlad bild av det behov som finns i förvaltningens 
avdelningar. Avdelningarna har identifierat områden 
som behöver utvecklas och förbättras och under 2021 
fortsätter jobbet med att identifiera, fördela och prioritera 
de arbetsuppgifter som den administrativa personalen ska 
hantera. Arbetet behöver effektiviseras för att kunna möta 
verksamheternas behov. Tid behöver avsättas för att ge 
plats för behövliga utvecklingsarbeten samt för de pågående 
kommunövergripande projekten som pågår, som exempelvis 
E-arkiv.

Från hösten 2020 kommer en halv tjänst övergå till 
verksamheten för service- och inköp vilket förutsätter ett 
effektivt och planerat arbetssätt i administrationen.

Under 2020 startade kommuncenter upp och tekniska 
förvaltningen var först ut bland kommunens förvaltningar att 
bidra med personalresurs och uppdrag till kommuncenter. 
Införandet innebär att tekniska förvaltningens administration 
på sikt inte längre behöver hantera de telefonsamtal 
och ärenden av enklare typ som kommuncenter kan 
överta. Detta kommer att frige tid för utvecklingsarbeten i 
administrationen.

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.

Plan för år 2022-2024
Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge 

förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag 
och så effektivt som möjligt tillgodose verksamheternas och 
medborgarnas 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 samt snöröjning på kommunens gator och vägar. 

I verksamheten ingår även skötsel av kommunens tätortsnära 
skogar.

Verksamheten under år 2021
Arbetet fortsätter med underhåll av kommunens tätortsnära 
skog utifrån antagen skogsbruksplan. Dock kommer 
arbetet utökas under 2021 på grund av beslutade extra 
medel. De områden verksamheten valt att fokusera på 
är; Nilsemyr-Folkparken till Östra Berget (längs gång- och 
cykelvägarna), området söder om Östergatan, området norr 
om Karlsgatan till Fiskartorpet samt gallring och röjning i 
Trollemyrvägsområdet i Skee. 

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. 
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Verksamheten vill under 2021 få möjlighet att genomföra 
renovering av de två mindre gångbroarna över Strömsån.  Det 
finns en akut underhållsbehov vilket framkommit i tidigare 
besiktningar av de broar som kommunen ansvarar för. Bron 
vid roddklubben kräver underhåll av betongpelarna som 
bär bron. Bron vid bokhandeln har behov av rostskydd på 
stålbalkarna och nytt trädäck. 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 2022-2024
• Fortsätta arbete med trygghets- och tillgänglighetsvand-

ringar. 

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommu-
nens belysning. 

• Fortsätta arbete med att underhålla kommunens tät-
ortsnära 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 2021
Underhåll av parker och grönområden pågår enligt 
underhållsplan som även innebär attraktiva miljöer 
och besöksmål. Verksamheten bedrivs via upphandlad 
entreprenad i samverkan med våra kommunala bolag. 

Verksamheten fortsätter sin inventering av träd i parkmiljöer 
för att kunna planera åtgärder på befintliga träd och 
föryngring där det är möjligt.

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.

Plan för år 2022-2024
• Fortsätta arbete med kommunens lekplatser

• Fortsätta utveckla kommunens grönytor 

• Fortsätta arbetet med att etablera tätortsnära vildängar.

Sidoordnad verksamhet
Här ingår kommunens bilpool som tillhanda håller fordon till 
uthyrning för hela kommunen. Fordonsadministration och 
skötsel av samtliga fordon för tvätt och övrigt underhåll sker 
inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2021
Arbeta med att succesivt ställa om kommunens fordonspark 
inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. För 
att verksamheten ska kunna fortsätta utveckla fordonsparken 
krävs det ett utökat mandat tilldelas verksamheten. 

Viktigt för verksamheten blir att under året analysera och se 
över kommunens bilpool detta på grund av rådande situation. 
Resandet har minskat till följd av pandemin vilket lett till att 
uthyrningen i bilpolen har minskat. Måste ha beredskap för 
bestående beteendeförändringar.

I de upphandlingar verksamheten ansvarar för läggs stor vikt 
vid miljö, för att kunna nå kommunens övergripande mål om 
att vara fossiloberoende 2030.

Plan för år 2022-2024
• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål Fossi-

loberoende 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. 
Handhar kommunens materialförråd för vatten och 
avloppsverksamheten, handhar bassortiment av vissa 
förbrukningsvaror till exempel toalett-och hushållspapper, 
plasthandskar, städkemikalier med mera.  Sköter även 
samordning för drift och underhåll av kommunens maskin och 
arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2021
Fokus under året kommer att vara att få på plats 
verksamheterna som idag inryms i TP till Mekanikern på 
Prästängen samt se över möjligheten att effektivisera 
verksamheten. 

Verksamheten behöver under 2021 under rådande situation 
ta hänsyn till och planera för eventuella konsekvenser av 
pandemin. Det har ställt andra krav på service- och inköp 
än tidigare. Det kommer att krävas större lagerhållning av 
skyddsutrustning som det dessutom kan bli svårt att få 
tag i. Det är därför viktigt att verksamheten har tät dialog 
med upphandlingsavdelningen och övriga förvaltningar i 
kommunen. Verksamheten behöver skynda på utvecklingen 
och effektiviseringen av verksamheten för att kunna möta de 
behov som finns.

Plan för år 2022-2024
• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt 

arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheter-
nas behov.



45

Plan för år 2022-2024
• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-

terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommunin-
vånare 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
Hamnverksamheten omfattar drift, underhåll och utveckling 
av kommunens färjeläge, handelshamn, småbåtshamnar, 
farleder och gästhamn. Färjeget på Torskholmen trafikeras av 
två rederier. 

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.

Från och med 2021 utökas ansvarsområdet med drift och 
underhålla av kommunens badplatser och två linfärjor som 
tidigare låg inom gatuverksamheten inom förvaltningen. En 
över Kostersundet och en över Bojarkilen.

Verksamheten under år 2021
Under året kommer ångbåtskajen, där kosterbåtarna lägger 
till renoveras. Arbetet ska utföras under hösten 2020 till 
och med juni 2021. Trafiken kommer att kunna pågå under 
renoveringen. 

För stationskajen, vid Pråmen, har det uppdagats problem 
med betongen och de anslutande flytbryggorna. Bryggorna 
kommer att behöva bytas för att klara av den ökade 
belastningen i gästhamnen på grund av större och tyngre 

båtar. Arbetet är planerat att påbörjas under hösten 2021 och 
ska vara klart till nästkommande gästhamnssäsong.

Under året kommer arbetet med att renovera och utveckla 
strandpromenaden slutföras och den sista etappen ska bli klar 
under våren 2021.

För att möta och arbeta mot kommunens målarbete med 
en hållbar kommun avser verksamheten att anpassa sin 
maskinpark för att minska användandet av fossilt bränsle.

Plan för år 2022-2024
• 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 linfär-
jorna över Bojarkilen och Kostersundet att genomföras i 
enlighet med ålagd underhållsintervall. 

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 2021
• Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande. 

• Fortsätt att underhåll kommunens skogsinnehav efter 
antagen skogsbruksplan

• Arbete med kommunens exploateringar

Plan för år 2022-2024
• Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen 

skogsbruksplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera 
görs på entreprenad. 

• Planläggning för fler bostäder pågår. 

Allmän renhållning
Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, 
gästhamnar och allmänna toaletter. Tillsyn sker sju dagar 
i veckan under sommarperioden. Resten av säsongen 
sker tillsyn fem dagar i veckan. Sommarpatrullen har sin 
arbetsledning via den arbetsledare som har beredskap

Verksamheten under år 2021
Fortlöpande underhålla befintliga toaletter och se över 
behovet av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av 
soptunnor och sopstationer i takt med att tätorterna växer 
och nya områden skapas. Under året kommer det att 
investeras i en ny och tillgänglighetsanpassad toalett på 
Skeppsbroplatsen. 
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Tekniska nämnden 
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Intäkter (+)
Avgifter 96,3 97,1 96,8
Bidrag 0,3 0,0 0,0

Övriga intäkter 4,7 4,4 4,5

Summa Intäkter 101,2 101,5 101,3

Kostnader  (-)
Personalomkostnader -27,1 -27,2 -27,5

Lokalkostnader -0,7 -0,7 -0,8

Övriga driftkostnader -48,8 -47,9 -45,6

Kapitalkostnader -24,6 -25,1 -27,4

Summa kostnader -101,2 -100,9 -101,3

Utfall 0,0 0,6 0,0
Budgetram 0,0 0,6 0,0
Avvikelse 0,0 0,0 0,0

Äskande budgetdialog 
september

 0,0

Budgetram 0,0 0,6 0,0

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 160 
stycken anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 
120 stycken avloppspumpstationer samt cirka 50 mil (44 
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. I det 
arbetet är det viktigt att verksamheten prioriterar sitt arbete. 
Verksamheten har identifierat tre områden som behöver 
förstärkas och prioriterat hur detta ska genomföras; utöka 
med en säkerhetsbarriär till i vattenverket i Strömstad, 
byggnation av ett större vattentorn samt se över Strömstads 
kommuns behov för en reservvattentäkt tillsammans 
med miljö- och hälsa, räddningstjänsten och kommunens 
säkerhetsamordnare.

För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 55,8 
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investerings-behovet till 
totalt 148,5 mnkr. Stor investering för verksamheten under 
året avser av cirka 15 kilometer sjöledningar samt tre nya 
pumpstationer på Öddö, Bojar och Skeppsbron.

Förslag inom VA-verksamheten är att brukningstaxan inte 
justeras för 2021. 

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

VA-verksamheten
Avloppspumpstationer/tryckstegringar 4,0 4,0 4,0 4,0
Reinvesteringar VA 3,0 3,0 3,0 3,0
Avloppsledningar till och från Österröd 44,0 0,0 0,0 0,0
Projektering Vattentorn  6 000-8 000 m3 0,0 0,0 0,0 3,0
Mätarbrunnar/flödesmätare 0,0 0,0 1,0 0,0
Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen 2,0 31,0 31,0 0,0
Projektering Lilla Åseröd, byggledning 0,8 0,8 0,0 0,0
VA-utbyggnad Myren 0 5 0 0
Färskvattentank 10 kubik 0,5 0 0 0
Tryckstegring Lökholmen 1,5 0 0 0

Summa: 55,8 43,8 39,0 10,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Avfallsverksamheten
Containers och behållare 0,4 0,4 0,4 0,4
Utbyte sopbil D10 0,0 0,0 2,0 0,0
Utbyte sopbil D40 0,0 0,0 0,0 2,0
Utbyte sopbil D50 0,0 0,0 0,0 1,2
Utbygg/iordningställ ÅVC, damm 2 0,0 3,0 0,0 0,0
Betongplatta metallskrot 0,8 0,0 0,0 0,0
Projektering matavfallsinsamling 0,7 0,5 0,0 0,0
Behållare matavfallinsam 1 1 1 1
Övriga behållare 0,5 0,5 0,5 0,5
ID-reg utrustning sopbilar 0,1 0 0 0

Summa: 3,5 5,4 3,9 5,1
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totalt 17,4 mnkr. Större investeringar har bäring på införandet 
av matavfallsinsamling.  

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 
2021. 

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 16 år. 
Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt. 

Under året kommer verksamheten undersöka möjligheten 
att 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 2021.

Avfallsverksamheten
Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos 
kommunens 10 380 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 
ÅVC:n 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.

För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 3,5 
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investerings-behovet till 
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AB Strömstadsbyggen med dotterbolag
Ordförande: Lena Martinsson
Vd: Mats Brocker
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 2021
Stamrenovering i fastigheten Fiskaren 17 kommer att 
påbörjas 2021 och omfattar 63 lägenheter. I samband med 
denna renovering är planen att det ska finnas möjligheter för 
hyresgästerna att göra tillval i sina lägenheter. Det projekteras 
även för en elhybridanläggning som ett led i att nå ett 
fossilfritt samhälle. 

Projektering för nybyggnation av lägenheter på Magistern 4 
där drygt 30 lägenheter kommer att byggas. Planläggning och 
projektering för bostadsbyggande på Rådhusberget.

Ombyggnation vit avdelning på Beateberg.  Dagens 12 
lägenheter blir 9 varav 2 är för parboende. Ombyggnaden 
görs för att uppnå kravet på ytor och tillgänglighet för de 
boende samt bättre arbetsmiljö för personalen.

Upptrappning av arbetet med digital utveckling såsom digitala 
trapphusregister, tvättstugebokningar och låssystem.
Projektering inför stamrenovering på Rådhusberget ska 
påbörjas.

Fortsatt arbete med energi- och kostnadsbesparande åtgärder 
för att ta bort beroendet av fossila bränslen.

För dotterbolaget Strömstanet planeras det för utbyggnad 
av fibernät på; Rossö, Karlsgatan/Bukten, Annedal, Ylseröd/
Strömstad norra, Sydkoster och Näsinge.

Plan för år 2022-2024
Utbyggnad av fibernät på Blomsholm och Sydkoster.
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AB Strömstadslokaler
Ordförande: Ronnie Brorsson
Vd: Mats Brocker

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.

Verksamheten under år 2021
• Om och tillbyggnad av Bojarskolan fortsätter med nytt kök, 

ny mat- och gymnastiksal mm.

• Nya  flexibla tillagnings-/multikök planeras att byggas på 
Pilen 5 (fd sjukhuset) samt på Strömstiernaskolan (som  
ersättning för de två gamla uttjänta köken på dessa  
platser).

• Utredning - förprojektering av utbyggnad av Strömstierna-
skolan.

• Nytt kök och utökad matsal i Skee skola.

• Löparbanor och nytt konstgräs på Strömsvallen.

• Fortsatt arbete med energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder för att ta bort beroendet av fossila bränslen.

AB Strömstad Badanstalt
Ordförande: Roy Andersson
Vd: Marcus Palm

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. 

Verksamheten under år 2021
• Fortsatt utveckling av träningskoncept med fokus på  

utomhusträning.

• Personaleffektiviseringar i bad-  och anläggningsdrift.

• Öka uthyrningsgraden i kultur- och idrottsanläggningar.

• Fortsatt arbete med att bibehålla kommunens höga tal i 
simkunnighet bland skolelever.

• Arbeta att hantera dom ekonomiska effekterna av  
covid -19.

Plan för år 2022-2024
Verka för en renovering alternativt nybyggnad av simhall
Arbeta att hantera dom ekonomiska effekterna av covid -19.
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Övergripande principer för verksamhets-  
och 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 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.

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.

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell
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förändringar kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, liksom 
översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen. 

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

Rapportering
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 
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. 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 even¬tuella avvikelser. Vidare behövs 
kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering 
och uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
med tillhörande nämndmål och styrtal 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 

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.

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. 

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 början av april meddelar 
budgetberedningen inledande budgetdirektiv med 
planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar 
arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys 
och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts 
budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar 
i gemensam budgetdialog. Nämnderna tar sedan fram 
budgetskrivelser, för inlämning i mitten av september. Dessa 
ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och bedömda 
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mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst 
en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål uppnås, 
att färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga 
allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen. 
Uppföljning av internkontroll görs dock endast vid årsbokslut 
för kommunens om helhet.

Hållbarhet
Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling som 
består av 17 globala mål och en mängd delmål antagna av 
FN. I agendan betonas att de tre olika perspektiven social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och 
ömsesidigt beroende av varandra. 

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 
folkhälsa 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.
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Bilaga 1 
 
 

 

Nämndernas beslut till taxeändringar 

Kommunstyrelse 
 

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Socialnämnd 
 

Förändringar av taxa 2021 utgörs av nedanstående punkter, där sidangivelse finns med. 
Uppräkning av taxa utifrån KPI – juli 2020 (alla sidor) 
Förändring av taxa för färdtjänst (sida 2) 
Förändring gällande taxa för kontinuerlig ledsagning (sida 3) 
Förändring av taxa för avgifter korttidstillsyn (sida 4) 

 

Barn-och utbildningsnämnd 

Förslag till kompletteringar och förändringar i årets taxebilaga för 2021 (bilaga 1): 
Ny taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp. Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller 
en ny mot en kostnad av 50 kr. 
Ny taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen. Elever som förlorat 
sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 
Nya taxor för kulturskolan Instrumenthyra på 400 kr/termin för trumset. Alla övriga instrumenthyror 
är som tidigare 300 kr/termin, tidigare har blåsinstrument, tuba och barytonsax varit avgiftsfria. 
Kostnader för mottagande och skickande av fax, är borttaget från taxebilagan 2021. 
Föregående års text kring kopieringstaxor är reviderad, ingen grundavgift tas ut för arbetad timma 
och tillägg av moms/mervärdesskatt är borttagen. 
Bärkassar försvinner och ersätts av papperspåsar, kostnad 2 kr/st. 

 
 

Miljö- och byggnämnd 

Räddningstjänsten 

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Miljö-och hälsoskydd 

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Plan-och byggtaxa 

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Tekniska nämnd 

Ny taxa borrhål, kommunalmark (bergvärme etc): 
Engångsavgift inom zon 1: 10 000 kr/borrhål, 
Engångsavgift inom zon 2: 5 000 kr/borrhål 
Rörlig årlig avgift: 1 196 kr/borrhål och 46 kr/meter för kollektorslang. Den rörliga avgiften ska 
regleras efter KPI. 



Bilaga 2 

Nämndernas förslag till nya taxebilaga 
 

 Förslag till Kommunstyrelsens taxor

 
 Förslag till Socialnämndens taxor

 
 Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor

 
 Förslag till Miljö- och byggnämndens taxor

 
 Förslag till Tekniska nämndens taxor



Kommunstyrelsens taxor 2021 

Lotteritaxa (momsbefriad taxa) 

Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift för tillstånd enligt 

15§ och för registrering enligt 17§. 

Avgift för tillstånd enligt 15§ 300 kr 

Avgift för registrering enligt 17§ 300 kr 

Arvode till kontrollant enligt 45§ (betalas av den som anordnar lotterierna) 100 kr 
 

Lokalhyra i Stadshuset Halv dag Hel dag 

Nämndernas rum 300 kr 600 kr 

Kommunstyrelsens sal 400 kr 800 kr 

Kommunfullmäktiges sal 400 kr 800 kr 

Videokonferens 700 kr 1.000 kr 

Kaffe   

Kanna  30 kr 

Avgift för borgerlig vigsel i Stadshuset  500 kr 

Avgift för borgerlig vigsel utanför Stadshuset  1.000 kr 

Utskrift från skrivare   

Beställningar på mindre än 9 sidor A3 eller mindre  ingen avgift 

Beställningar på 10 sidor i format A3 eller mindre  50 kr 

Varje sida därutöver i format A3 eller mindre  2 kr 

Kopiering till USB  125 kr 



 

Kommunstyrelsens taxor 2021   

 

Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim 
  

 Taxa A Taxa B 

Lokal kr/tim kr/tim 

Idrottshall: 

Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö skola 

 
61 

 
200 

Enbart omklädesrum 65 106 
 
 

Taxa 1 Föreningen med ungdomsverksamhet. Föreningen med funktionshindrade 

Taxa 2 Föreningsarrangemang, vuxen förening 

Taxa 3 Privat 

Taxa 4 Kommersiell verksamhet typ företag 
 
 

 Timkostnad 
debiterad 

   

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 

Aktivitetsyta     

     

A-Hall NSM* 225 324 540 1 079 

B-Hall* 175 200 540 1 079 

Gymnasiehallen 152 200 300 492 

Strömstiernahallen 127 150 300 409 

Lionshov 150 200 844 1 687 

Strömsvallen A 80 100 139 278 

Strömsvallen B 80 100 139 278 

Strömsvallen konstgräs 80 100 139 278 

Friidrottsvallen 60 100 139 278 
     

*Idrottsyta som går att dela av 
debiteras 60 % av helytekostnad 

    

Övriga idrottslokaler ingen 
förändring 

    



Taxor kulturhuset Skagerack 2021 

KULTURHUSET SKAGERACK – TAXOR, HYRA PER TIMME 
 
 
 

 TIMKOSTNAD    

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 

 
 
 
 
 
 
 

LOKALER OCH 
AKTIVTETSYTOR 

 
 
 
 
 
 

STOR- 
LEK 

(m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
GÄSTER/PERSONER 

 
 
 
 
 

Föreningsliv 
med barn & 
ungdoms- 
verksamhet 

 
 
 
 
 
 

Studieförbund 
och övriga 
föreningar 

Privat 
uthyrning 
för bröllop 
etc. samt 
kommunala 
bokningar 
(som ej är 
kultur/riktat 
till barn) 

 
 
 
 
 
 
 

Kommersiell 
aktör 

VÅNING 2 & 3       

 

Stora salen (inkl 
diskutrymme). 
Caféutrymmet 
(Svarte Daniel) 
ingår i hyran 
under lördagar. 

 

I bokningen 
ingår möjlighet 
att nyttja 
tillkommande 
ytor på övre och 
undre veranda 
på 100 m2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

192 

Med 150 sittande 
gäster kan man vara 
ytterligare 250 
stående gäster i 
stora salen och 
ytterligare 150 på 
balkongen, 
sammanlagt 550 
personer. Om ni inte 
alls har sittande 
gäster kan ni vara 
totalt 610 personer i 
stora salen, varav 
150 på balkong och 
övre verandan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 

 
 

Helgpris fredag morgon - söndag kväll för privata bokningar: 10 000 kr 



 
 
 
 
 
 
 
 

Taxor och avgifter 2021 
Socialnämnden 
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Socialnämndens taxor 2021 

 
 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen 
justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. 
Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars månad det aktuella året. För år 
2021 har uppräkning med KPI 0,5% (juli 2020) gjorts. För år 2021 uppgår prisbasbeloppet 
till 47 600 kr (SCB) 

 

Måltidstaxor i ordinärt boende inklusive moms (KPI-uppräkning) 

Matdistribution: (krävs biståndsbeslut) 

Ensamstående 55 kronor /portion 

Makar/sambo 
96 kronor 2 st. portioner 
48 kr/portion 

 
 
 

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 

Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har 
varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats enligt 
LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

Yttre servicetjänster 
Max antal timmar för att använda tjänsten är 
6 timmar/månad. 
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning) 

200 kr/timma 
Snöröjning och gräsklippning 
utförs enligt köordning utifrån 
efterfrågan och möjlighet. 

 

Övriga servicetjänster 
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden) 

80 kr/timme som uppdraget tar 
att utföra exkl. transporttid. 
Lägsta avgift per uppdrag är 
25 kr. 

 
Trygghetslarmstaxa momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 284 kronor/månad. 
 
 
 

Hemsjukvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för hemsjukvård 309 kronor/månad. 
 
 
 

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 160 kronor/tillfälle. 
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Hjälpmedel /Ordinationstaxa momsbefriad taxa 
OBS ! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 

 Ordinationsavgift per ordinationstillfälle avseende tekniska hjälpmedel  

Avgift uttas vid nyordination. 80 kr 

 
 

Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa 
 
Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. 
Höjningen innefattar både grundavgift samt påslag/kilometer. 

 

Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad. 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Västra Götalands län samt Halden Grundavgift 50 kr för de första 
10 km, därefter 3 kr/km 

Inom Strömstads kommun Taxa enligt ovan med maxtak 
om 80 kr per resa* 

Utanför Västra Götalands län samt Halden Grundavgift 65 kr därefter 
tillägg 10 kr/km 

Egenavgift för arbetsresor mellan 
folkbokföringsadress och 
arbetsplats avseende ordinär 
löneanställning/daglig 
sysselsättning enligt LSS 

Beloppet utgår från vad ett 
månadskort inom 
kollektivtrafiken kostar. 

 

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis. 

Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. 

Ledarhund får medföras gratis. 

 

*Taket på 80 kr gäller under förutsättning att det inte medför extra kostnader för 
kommunen från Västtrafik för systemutvecklingskostnader – Beslut Socialnämnden §122 
2020-09-24 
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Taxa korttidsvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)  

Omvårdnad korttidsrum 89 kr/dygn 

Kost korttid 108 kr/dygn 

 
 

Taxa Dagverksamhet momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 75 kronor/dag 
 

 

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd momsbefriad taxa 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning. 

 

Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt 
boendestöd. Inom begreppet hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig 
ledsagning och anhörigavlösning. 

 

Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad Kostnadsfri 

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad Hemtjänsttaxa 

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad Kostnadsfri 

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad Hemtjänsttaxa 

 
 

Aktuell inkomst 
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd 
framgår klart att beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella 
skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock på fjolårets uppgifter. 

 
Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för 
insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, 
tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård och 
boendestöd. 

 
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp. 
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Fastställt minimibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det 
angivna beloppet skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. 
Minimibeloppet uppgår per månad till en tolftedel av 135,5 % av prisbasbelopp för 
ensamstående, och en tolftedel av 114,5 % av prisbasbelopp för sammanlevande makar eller 
sambor. 

 
 
 

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften. 
Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 

Nivå 1 0 – 8,5 tim/månad 
60 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 2 Över 8,5-24,5 tim/månad 
80 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 3 Över 24,5- tim/månad 
100 % av disponibel 
inkomst. 

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 
% av prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd. 

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 341 
kr/timme. (KPI-uppräkning) 

 
 
 

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning) 

Kostnad för mat i särskilt boende* 

Ensamstående 3 211 kr/månad 

Makar 6 422 kr/månad 

 

Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning) 
 Start-/hygienpaket i särskilt boende  

Startpaket 344 kr/styck 
 

Hygienpaket  (städ och person) 267 kr/månad 
 

 
 

Taxor inom stöd och service momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Måltidspriser* 
 
 
 
Kostnader för mat i 
Gruppbostad/Servicebostad 

Frukost 20 kr/portion 
Lunch 43 kr/portion 
Middag 43 kr/portion 

 

Ensamstående 3 211 kr/månad 
Makar 6 422 kr/månad 

 

*Vid extern boendeplacering debiteras faktisk kostnad 



 

 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2021 
 

 
Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa) 

 

Lokal 

 
 

Taxa A 

 
 

Taxa B 

Skolmatsal 60 kr/tim 200 kr/tim 

Lektionssalar 50 kr/tim 100 kr/tim 

Hemkunskapssal och slöjdsal - Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök: Rossö, Tjärnö, Mellegården och Koster 60 kr/tim 100 kr/tim 

Kök: Strömstad Gymnasium 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium 80 kr/tim 350 kr/tim 

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa 1 000 kr 2 500 kr 

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Aula: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 300 kr/tim 

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim 200 kr/tim 

Konferensrum: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 200 kr/tim 

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 100 kr/tim 350 kr/tim 

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad Gymnasium 100 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 

 

Taxa A* Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med kommunalt bidrag 
Taxa B** Privatpersoner, företag och övriga hyresgäster 

 
Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid 
behov med faktisk kostnad. 

 

Hyra av fastighet samt lokal är momsfri. 
 
 

Övrig uthyrning 
 

Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och företag. 
För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än ovan 
angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall. 

 
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera 
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv för 
Strömstad. 

 
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock lägst 
1 000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten. 

 
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt. 



 

 
 

Bibliotekstaxor (moms*) 
Kopiering - Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande: 

 
Kopiering av bibliotekets material 1 kr/kopia 

Kopiering i färg 
10 kr/A4 
20 kr/A3 

Kopiering av medfört material 3 kr/A4 kopia 

Kopiering av medfört material 6 kr/A3 kopia 

Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida 

Bärkassar Papperspåse 2 kr/styck 

Fax, inom Norden 10 kr/sida 

Fax, utanför Norden 
35 kr/sida för första sidan, 

därefter 10 kr/sida 

Mottagande av fax 5 kr/sida 

Lån av DVD 
20 kr/film. Efter sju dygn utgår ny 
hyresavgift på 20 kr/film och dag. 

Förkommet lånekort 20 kr 

Förkomna/förstörda media: Enl. bibliotekstjänsts medelpriser 

 

Övertidsavgifter: ** 
1 kr/dag och media (gäller inte barnmedia) 

Max 25/media 
Gäller inte personer under 18 år. 

 
* I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av papperspåse är lagstadgad mervärdesskatt inkluderat. 

Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt. 
** Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald 

 

 
Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster) 

 

Dagens lunch, inklusive sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffeoch kaka 70 kr 
 



 

 
 

 
Taxa Kulturskola (momsbefriad taxa)  

Terminsavgift ämneskurs 800 kr 

Terminsavgift ämneskurs syskon* 500 kr 

Terminsavgift ensemble** /kortkurs 600 kr 

Terminsavgift ämneskurs vuxen 1 100 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs 650 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs vuxen 1 100 kr 

 

Instrumenthyra 300 kr/termin (blåsinstrument, tuba och barytonsax avgiftsfria). 
Instrumenthyra trumset 400 kr/termin 

 

 

* Terminsavgiften för flerbarnsfamiljer är 800 kr för första barnet och 500 kr för syskon. 
Terminsavgiften för ytterligare ämneskurser är 650 kr för både första barnet och för syskon. 

** Terminsavgift för ensemble gäller elever som endast har undervisning i ensemble. För elever som 
har instrumentalundervisning ingår ensemblespel. 

 

Obetald terminsavgift 
Vid obetald terminsavgift sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av kursplatsen på 
kulturskolan. För att behålla kursplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Vid 
uppsägning kan ny ansökan om kurs på kulturskolan göras. Kursplats kan erhållas först när den gamla skulden är 
betald. 

 

 

 
Taxa för högskole- och universitetstentamina (momsbefriad taxa) 

 
Tillämpas när högskole- och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen). 
Grundavgiften är 500 kr per tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 per termin. 

 
 

Kopieringstaxa 
 

Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som tillexempel 
kopior av tidigare års klasslistor. Kopieringstaxan gäller enligt följande: 

 
Grundavgiften är 150 kr/arbetad timma. Kostnad för kopior är 5 kr per svartvit papperskopia plus 
kostnader för postbefordran och postförskott. 

 
För företag tillkommer mervärdesskatt tillkommer på ovan angiven taxa. 

 

 

Taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp 
 

Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller en ny mot en kostnad av 50 kr. 
 
 

 

 
Taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen 

 
Elever som förlorat sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 

 
 

 

Taxa för borttappade/stulna färdbevis och inte avbokade resor vid taxiskolskjuts 



 

 
 
 

Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 
 

De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro 
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren den faktiska kostnaden för 
resan. 

 



 

 

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet MAXTAXA (momsbefriad taxa) 
 

Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs av 
Skolverket senast 1 oktober. 

 
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år 

Barn nr 1 3 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 
 

Barn nr 2 2 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 
 

Barn nr 4 ingen avgift 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-12 år 
 

Barn nr 1 2 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 2 1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 
 

Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högstindexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 4 Ingen avgift 
 

 

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 § 
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. 
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. 

 

Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även vid 
sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet fyller 3 år) 
med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj. 

 
Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 30 % 
för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året. 

 

Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 § 
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer 
skolans terminstider och lov. 

 

Obetalda månadsavgifter 
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av förskole- 
respektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive fritidshemsplatsen 
måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om skulden inte betalas sägs platsen upp. För att 
få förskole- respektive fritidshemsplats igen måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden 
är betald. 
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Taxa för offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 

Inledande bestämmelser 
 

 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804), ), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar 
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

 
4 § 

 
Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av 
ändringar i livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter och förordningar som meddelats 
med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
Timavgift 

 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1135 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som fastställs för en anläggning, eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid 
som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
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inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

 
 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska 
betala avgift för en timmes kontrolltid. 

 
 

Årlig kontrollavgift 
 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar 

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 

bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 

produktionens storlek och konsumentgrupper. Till detta görs bestämning av 

kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens 

erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om 

riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga 

kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår 

registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften iefterskott och beräknas 

enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas 

med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och därmed tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten visat nämnden att verksamheten har upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 



Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
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11 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 

normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5 § och för 

de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för 

offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 

efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 

 

Höjning eller nedsättning av avgift 
 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta 

ändra avgiften enligt denna taxa. 

 

 
Avgift exportkontroll 

 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 

nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, 

som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den 

faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

 

 
Avgift importkontroll 

 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 

avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 

(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 

de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den 

faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och 

nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

 
 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun genom dess 

Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 

faktura. 
 

Överklagande 
 

16 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 
 

Ikraftträdande 
 

17 § Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 



Riskmodul 
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Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för 
offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att 
addera den kontrolltid som följer av riskmodulen och av informationsmodulen varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen. 

 

Riskmodulen 
 

Riskklass Kontrolltid 
(timmar) 

1 26 

2 20 

3 14 

4 10 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 

 
 

Informationsmodulen 
 

Orsak till kontrollbehov av 
anläggning 

Verksamhetens 
storlek 

Kontrolltid 
(timmar) 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 24 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a – mycket stor 8 

b – stor  

 c – mellan 6 

 d - liten  

 e – mycket liten (I)  

 f – mycket liten (II) 2 

 g – ytterst liten  

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a – mycket stor  

b – stor 4 

 c – mellan 3 

 d – liten  

 e – mycket liten (I)  

 f – mycket liten (II) 1 

 g – ytterst liten  

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 1 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 0 

 
 

Erfarenhetsmodulen 
 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 
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Taxa för prövning och tillsyn, receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommun i enlighet med lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

 
Timavgift 

 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 

den fasta avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift 

tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 

understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna 

taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid. 

 
Avgift 1088 kronor per timme 

 

 
Avgift för anmälan 

 

3 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

 
 

Avgift för anmälan Kronor 

Receptfria läkemedel 2 176 

 

Avgift för tillsyn 
 

4 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av receptfria läkemedel ska betala en 

årlig avgift. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga 

avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med 

avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten 

påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje 

påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av 

året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som 

avgiften avser. 
 
 

Årlig avgift Kronor 

Receptfria läkemedel 2 720 
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Nedsättning av avgift 
 

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 

enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

 
 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns i enlighet med alkohollagen (SFS 
2010:1622). 

 

Timavgift 
 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 

den fasta och rörliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de 

fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid 

tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid. 
 

Avgift 1088 kronor per timme 

 
 

Avgifter för tillsyn 
 

3 § Den verksamhet som under föregående år haft ett stadigvarande tillstånd är skyldig, 

enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter, att lämna in en restaurangrapport till 

kommunen. Den rörliga och fasta tillsynsavgiften bestäms utifrån årsomsättningen 

enligt tabell. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två 

påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 600 kronor. Om 

rapporten fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass avseende 

omsättning samt förseningsavgifterna. Om rapporten inte inkommer innebär det att 

miljö- och byggnämnden inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till att 

serveringstillståndet återkallas. 
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Årsomsättning Rörlig avgift Fast avgift 

1‐99 999 kronor 2 000 kronor 3 264 kronor 

100 000‐249 999 kronor 4 000 kronor 3 264 kronor 

250 000‐499 999 kronor 6 000 kronor 3 264 kronor 

500 000-999 999 kronor 8 000 kronor 3 264 kronor 

1 000 000‐2 999 999 kronor 12 000 kronor 5 440 kronor 

3 000 000‐5 999 999 kronor 15 000 kronor 5 440 kronor 

6 000 000 – 9 999 999 kronor 20 000 kronor 5 440 kronor 

10 000 000-14 999 999 kronor 25 000 kronor 5 440 kronor 

15 000 000-19 99 999 999 kronor 30 000 kronor 5 440 kronor 

20 000 000-< 35 000 kronor 5 440 kronor 



Avgift för prövning av serveringstillstånd 
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Avgift Kronor 

4 § Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten, stadigvarande 
tillstånd till slutet sällskap, stadigvarande cateringtillstånd för 
tillståndshavare i annan kommun eller som saknar permanent 
serveringstillstånd 

9 792 

5 § Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård 8 160 

6 § Ändring av personkrets i bolag 6 528 

7 § Ändring av bolagsform 3 264 

8 § Stadigvarande utvidgning av tillstånd 

Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och dryckessortiment samt, 

cateringverksamhet. 

4 352 

9 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen (tillsynsavgift 

tillkommer) 

3 264 

10 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer) 

3 264 

11 § Pausservering vid enstaka tillfälle 3 264 

12 § Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd 3 264 

13 § Provsmakning vid mässa eller liknande 3 264 

14 § Utökad serveringstid som söks årligen 4 352 

15 § Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle 2 176 

16 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 632 

17 § Anmälan om kryddning av alkoholdrycker 1 632 

18 § Anmälan om lokal för catering 1 632 

19 § Kunskapsprov 

Avgiften avser varje provtillfälle 
2 176 



Försäljning av folköl 
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Avgift för anmälan 
 

20 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

 
 

Avgift för anmälan Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 176 

 
 

 
Avgift för tillsyn 

21 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, ska betala en årlig avgift. 

Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ 

avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den 

årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 

som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd 

avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 
 

 

Årlig avgift Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 176 

 

 

Nedsättning av avgift 
 

22 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned avgiften. 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

 
Inledande bestämmelser 

 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088. 
 
 

Timavgift 
 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 

den årliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall 

timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 

sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 

handläggningstid. 

 
Avgift 1088 kronor per timme 

 
 
 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 

Avgift för anmälan 
 

3 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

 
 

Avgift för anmälan Kronor 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2 720 

 
 

Årlig avgift 
 

4 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare ska betala en årlig avgift enligt tabell. Årlig avgift omfattar 

kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje 

kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan 
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betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte 

om verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 
 

Årlig avgift Kronor 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 3 264 

 

 

Nedsättning av avgift 
 

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 

enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

 
 

Tillståndspliktig försäljning av tobak 
 

Årlig avgift 
 

6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak ska betala en årlig avgift enligt 

tabell, den omfattar inre och yttre tillsyn, registerhållning och administration. Nivån 

på avgiften avgörs utifrån verksamhetens storlek och tillsynsbehov och meddelas i ett 

beslut i samband med att tillstånd meddelas. Årlig avgift omfattar kalenderår och får 

tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 

verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som 

passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med 

helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om 

verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 

Årlig avgift Kronor 

Klass 1 8 700 

Klass 2 13 000 

 

Avgift för prövning 

 

Tillstånd, anmälan Kronor 

7 § Stadigvarande tillstånd 8 000 

8 § Tillfälligt tillstånd 8 000 
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9 § Anmälan om betydande förändring i verksamheten. 
Till exempel ändrad bolagsform, ändrade 
ägarförhållanden och övertagande av rörelse. 

6 000 

10 § Övriga mindre ändringar, till exempel omregistrering. timavgift 

 
 

Nedsättning av avgift 
 

11 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned 

avgiften. 

 
 
 
 
 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 

 
Inledande bestämmelser 

 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med strålskyddslagen 

(2018:396) 
 
 

Timavgift 
 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. 

I de fall timavgift tas ut avses det den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 

sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 

handläggningstid. 

 
Avgift 1088 kronor per timme 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

 
Inledande bestämmelser 

 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med 
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad 
gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. Avgiftsuttag sker i förhållande till den avgift/timme som i taxan 
bestämts för ärendet och enligt till den årliga fasta tillsynsavgiften som anläggningen 
eller verksamheten har meddelats, eller enligt andra grunder som anges i taxan. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

Timavgift 
 

2 § 

 
 

 
Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och 
andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt 
handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. För inspektioner och andra 
tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av taxor angivna i taxebilaga 
1 eller 2, tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. I de fall timavgift tas ut avses 
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, utredningar, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 
ärendet samt föredragning och beslut. Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut 
per påbörjad halv timme handläggningstid. 

 
3 § 

 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
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4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift fattas av den kommunala nämnd som 
är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan ellerden tillsyn som 
medför avgiftsskyldighet. 

5 § 
 

 
6 § 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 § 

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 
taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 
för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Miljö- och byggnämnden får besluta om förändringar i taxebilaga 1 och 2 som 
motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Miljö- och 
byggnämnden får besluta om andra mindre justeringar i taxan med anledning av 
ändringar i tillämpad lagstiftning. 

Miljö- och byggnämnden får besluta att flytta ej anmälningspliktiga verksamheter 
mellan taxebilaga 2 och 3 om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring 
av tillsynsfrekvensen. Miljö- och byggnämnden får besluta om redaktionella 
ändringar i taxan. 

Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1. 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Andra grunder som anges i taxan. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv 
timme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift 
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Vid tillämpning av denna taxa tas avgift ut per 
påbörjad halv timmehandläggningstid. 

 
Avgift 1 088 kronor per timme 

 
 

Avgifter för prövning 
 

7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas iform 
av fast avgift eller avgift /timme genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. 

8 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän denhar 
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 besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

9 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden och erläggas även om ansökan avslås. 

10 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

11 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

 

 

Avgifter med anledning av anmälan 
 

12 § Avgift för anmälan ska betalas iform av fast avgift eller avgift /timme genom 
tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av 
anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

13 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

 
 

Avgift för återkommande tillsyn 
 

15 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över 
sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift 
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

16 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 2 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
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17 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 

vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt bilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiftenmed tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övrigaverksamheterna. 

18 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamhetenhar meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte 
ingår i avgiftför prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
avgift ska betalasmed helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

19 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedrivaverksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 

Nedsättning av avgift 
 

20 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

 
Verkställighetsfrågor 

 

21 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

22 § § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

23 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 



 

 

Taxebilaga 1 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD 

  

Prövning av ansökan   

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 

anslutas till. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 

eller intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings- 

förordningen (2013:251) 

Timavgift 



 

 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet. 1 kap 11 § miljöprövnings- 

förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning. 14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 



 

 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn   

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 

kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 

kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 26 § miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö- 

tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift 

enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET   

Prövning av ansökan   



 

 

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö- 

balken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om 

vattenverksamhet, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Tillsyn   

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö- 

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns- 

förordningen (2011:13), 26 

kap 10 § miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER 

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR   

Tillsyn   

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten- 

förorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13) 

Timavgift 



 

 

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds- 

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten- 

förorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten- 

förorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER   

Tillsyn   

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 

ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus-gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 

minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 

anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13) 

Timavgift 



 

 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN   

Tillsyn   

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie- och analysarbeten som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL   

Prövning av ansökan   

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn   

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. 

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 



 

 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER   

Prövning av ansökan   

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 

4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 

om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter 

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn   

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde 

till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter 

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter 

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB   

Prövning av ansökan   

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 

produkt i byggnader och anläggningar. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn   



 

 

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER   

Tillsyn   

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER   

Tillsyn   

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska  

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,  

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7-9, p 11-14, 

p 16, p 17, p 19 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET   

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN 

  

Tillsyn   

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 



 

 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN   

Prövning av ansökan   

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur- eller 

kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 

kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljbalken Timavgift 

Tillsyn   



 

 

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö- 

tillsynsförordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-balken, 

2 kap 32 § miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord- 

ningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns- 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN   

Tillsyn   

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

  

Handläggning av anmälan   

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn   



 

 

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN   

Prövning av ansökan   

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att  

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 

om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 

miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 

hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering 

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 

kompostera eller på annat sätt återvinna eller 

bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, total befrielse från hämtning av avfall. 

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering. 

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927) 

Timavgift 

Tillsyn   

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN   

Tillsyn   



 

 

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljö-balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord- 

ningen (2011:13) 

Timavgift 



 

 

Avgiftsnivåer 
Handläggningskostnad per timme: 

 
 

 

Avgiftsnivå 
 

Timmar 

Avgiftsnivå 1 2 tim 

Avgiftsnivå 2 4 tim 

Avgiftsnivå 3 8 tim 

Avgiftsnivå 4 timavgift 

1 088 kr 



 

 

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
 

Verksamhetskod Prövning Timmar Beskrivning 

   VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

   Verksamhetsgrupp Djurhållning 

 
1.20 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande 

djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 

1.20.01 

 
 

U 

 
 

3 

Verksamhetskod 1.20.01 gäller för anläggning med 

stadigvarande djurhållning med färre än 100 djurenheter, men 

mer än 20 djurenheter, dock inte inhägnad. För verksamheten 

enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än  
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

 
1.30 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. För verksamheten enligt  
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS  
OCH ANNAT 

   Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

 
 
 

10.50 

 
 
 

C 

 
 
 

6 

Verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller 

krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom 

område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

   Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

 

 
15.50-1 

 

 
C 

 

 
9 

Verksamhetskod 15.50-1 gäller för anläggning för framställning 

av livsmedel med beredning och behandling av enbart 

animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. För verksamheten enligt 

ovanstående är tillsynstiden 9 timmar. 

 

 
15.50-2 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 15.50-2 gäller för anläggning för framställning 

av livsmedel med beredning och behandling av enbart 

animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 500 ton per kalenderår. För verksamheten enligt 

ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Rökeri 

 
15.80 

 
C 

 
2 

Verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av mer 

än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 



 

 

 
 

20.30 

 
 

C 

 
 

6 

Verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan anläggning 

för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per 

kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
6 timmar. 

 

 
20.30.01 

 

 
U 

 

 
3 

Verksamhetskod 20.30.01 gäller för sågverk eller annan 

anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 

hyvling eller svarvning för en produktion av färre än 6 000 

kubikmeter per kalenderår men mer än 500 kubikmeter per 

kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

 
25.30 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för att genom 

ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. 

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 

kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3  

§. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6  
timmar. 

 

 
25.30.01 

 

 
U 

 

 
2 

Verksamhetskod 25.30.01 gäller för anläggning för att genom 

ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 

produktionen baseras på mindre än 1 ton plastråvara per 

kalenderår, men mer än 100 kilogram plastråvara per 

kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
2 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

   Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

 
 

26.110 

 
 

C 

 
 

9 

Verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning av 

mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. 

varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9 timmar. 

 

 
26.110.01 

 

 
U 

 

 
3 

Verksamhetskod 26.110.01 gäller för anläggning för tillverkning 

av mindre än 500 ton, men mer än mer än 50 ton 1. betong eller 

lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong 

eller cement per kalenderår. För verksamheten enligt 

ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH  
FÄRGBORTTAGNING 

 
28.71 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 28.71 gäller för att blästra mer än 500 

kvadratmeter yta. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

   Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

 
35.20 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv. För verksamheten 

enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA  
LÖSNINGSMEDEL 

 

 
39.35 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska 

lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 

kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. För verksamheten enligt ovanstående  
är tillsynstiden 6 timmar. 



 

 

 
 

39.50 

 
 

C 

 
 

6 

Verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per 

kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska 

lösningsmedel. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

   Verksamhetsgrupp Förbränning 

 
 
 

40.60 

 
 
 

C 

 
 
 

6 

Verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning 

med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt 

men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. 

mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 

bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
 
 

40.60.01 

 
 
 

U 

 
 
 

3 

Verksamhetskod 40.60.01 gäller för anläggning för förbränning 

med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 50 kilowatt 

men högst 0,5 megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. 

mer än 1 megawatt men högst 10 megawatt, om inget annat 

bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Vindkraft 

 
 
 

40.100 

 
 
 

C 

 
 
 

3 

Verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med 1. ett 

vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. 

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 

eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. För  

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

 
40.100.01 

 
U 

 
2 

Verksamhetskod 40.100.01 gäller för verksamhet med ett 

vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. För  
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

 
41.10.01 

 
U 

 
6 

Verksamhetskod 41.10.01 gäller för vattenverk för rening av 

vatten för mer än 5000 personer. För verksamheten enligt  

ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 
40.10.02 

 
U 

 
3 

Verksamhetskod 41.10.02 gäller för vattenverk för rening av 

vatten för mer än 200 personer, men högst 5000 personer. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH  
DRIVMEDELSHANTERING 

 
 

50.10-1 

 
 

C 

 
 

16 

Verksamhetskod 50.10-1 gäller för anläggning för tvättning av 1. 

fler än 15 000 personbilar per kalenderår, eller 2. fler än 3 000 

andra motordrivna fordon per kalenderår. För verksamheten 

enligt ovanstående är tillsynstiden 18 timmar. 



 

 

 

 
50.10-2 

 

 
C 

 

 
12 

Verksamhetskod 50.10-2 gäller för anläggning för tvättning av 1. 

fler än 5 000 personbilar, men högst 15 000 personbilar, per 

kalenderår, eller 2. fler än 1 000 andra motordrivna fordon, men 

högst 3 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar. 

 

 
50.10.01 

 

 
U 

 

 
6 

Verksamhetskod 50.10.01 gäller för anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 000 personbilar, men högst 5 000 personbilar per 

kalenderår, eller 2. fler än 250 andra motordrivna fordon, men 

högst 1 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 

 
50.10.02 

 

 
U 

 

 
2 

Verksamhetskod 50.10.02 gäller för anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar, men högst 1 000 personbilar, per 

kalenderår, eller 2. fler än 50 andra motordrivna fordon, men 

högst 250 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 

 
 
50.20-1 

 
 
C 

 
 
16 

Verksamhetskod 50.20-1 gäller för anläggning där det per 

kalenderår hanteras 1. mer än 15 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 2. mer än 15 miljoner normalkubikmeter gas 

avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt  
ovanstående är tillsynstiden 18 timmar. 

 
 
 

50.20-2 

 
 
 

C 

 
 
 

12 

Verksamhetskod 50.20-2 gäller för anläggning där det per 

kalenderår hanteras 1. mer än 5 000 kubikmeter, men högst 15 

000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 5 

miljoner normalkubikmeter, men högst 15 miljoner 

normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar. 

 
 
 

50.20-3 

 
 
 

C 

 
 
 

6 

Verksamhetskod 50.20-3 gäller för anläggning där det per 

kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter, men högst 5 

000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon 

normalkubikmeter, men högst 5 miljoner normalkubikmeter, gas 

avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt 

ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 
 

50.20.01 

 
 
 

U 

 
 
 

3 

Verksamhetskod 50.20.01 gäller för anläggning där det per 

kalenderår hanteras 1. mer än 200 kubikmeter, men högst 1 000 

kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 200 000 

normalkubikmeter, men högst 1 miljon normalkubikmeter, gas 

avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt 

ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Hamnar 

 
63.20 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för 

Försvarsmakten. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 

 
63.20.01 

 
U 

 
3 

Verksamhetskod 63.20.01 gäller för hamn som inte är 

tillstånspliktig eller anmälningspliktig eller utgör en 

fritidsbåtshamn. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Flygplatser 

 
63.50 

 
C 

 
3 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats 

för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 3 timmar. 



 

 

 
63.50.01 

 
U 

 
2 

Verksamhetskod 63.50.01 gäller för flygplats för motordrivna 

luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 
85.10.01 

 
U 

 
6 

Verksamhetskod 85.10.01 gäller för sjukhus med högst 200  

vårdplatser. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
85.10.02 

 
U 

 
3 

Verksamhetskod 85.10.02 gäller för tandläkarmottagning. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 
 

90.16-1 

 
 

C 

 
 

16 

Verksamhetskod 90.16-1 gäller för avloppsreningsanläggning 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 1 000 men högst 2 000 personekvivalenter. 

För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 16 timmar. 

 
 

90.16-2 

 
 

C 

 
 

12 

Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 500 men högst 1 000 personekvivalenter. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar. 

 
 

90.16-3 

 
 

C 

 
 

6 

Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 

90.16.01 

 
 

C 

 
 

3 

Verksamhetskod 90.16.01 gäller för avloppsreningsanläggning 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

 
 

90.16.02 

 
 

U 

 
 

2 

 Verksamhetskod 90.16.02 gäller för avloppsreningsanläggning 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 

 
90.16.03 

 
U 

 
3 

Verksamhetskod 90.16.03 gäller för dagvattenanläggning som 

tar emot dagvatten från 1. motortrafikled, 2. motorväg, 3. fler än 

100 fastigheter, eller 4. hårdgjord yta som är större än 1 hektar.  
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

   Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning  
eller bortskaffande 

 
90.430 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkesmässigt behandla 

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 

ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Avvattning 

 
90.375 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt eller 

farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 

ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Deponering 



 

 

 

 
90.281 

 

 
C 

 

 
9 

Verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga 

muddermassor på land längs små sund, kanaler eller 

vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden 

massor är högst 1 000 ton, och 2. föroreningsrisken endast är 

ringa. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9  
timmar. 

 

 
90.341 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt deponi där 

sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 

behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. För verksamheten 

enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Elavfall 

 

 
90.90 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om avfall som utgörs 

av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, 

demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare 

behandling. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

 
90.29 

 
C 

 
6 

Verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda 

avfall för återanvändning. För verksamheten enligt ovanstående  
är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

 
 

 
90.40 

 
 

 
C 

 
 

 
6 

Verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 

är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer 

än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 

fall. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 

timmar. 

 
 
 
 

90.60 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

4 

Verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. 

mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer 

än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 

ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av 

motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 

ton i andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är 

tillsynstiden 4 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

 
 
 

90.110 

 
 
 

C 

 
 
 

6 

Verksamhetskod 90.110 gäller för att 1. yrkesmässigt återvinna 

icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. 

genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. För verksamheten enligt ovanstående är  
tillsynstiden 6 timmar. 



 

 

 

 
90.80 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, 

om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och 

avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 

andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden  
6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

   VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH  
SPORTANLÄGGNINGAR 

 

 
92.20-1 

 

 
C 

 

 
6 

Verksamhetskod 92.20-1 gäller för skjutbana som är 

stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 20 000 skott per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar. 

 

 
92.20-2 

 

 
C 

 

 
3 

Verksamhetskod 92.20-2 gäller för skjutbana som är 

stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott, men högst 20 000 skott, per 

kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
3 timmar. 

 

 
93.20.01 

 

 
U 

 

 
2 

Verksamhetskod 92.20.01 gäller för skjutbana som är 

stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar. 



 

 

   VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 1 H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är  
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 1 H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är  
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 1 H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är  
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 2 H 4 För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar. 

38 § FMH, punkt 3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, punkt 3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, punkt 3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

   Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 

45 § FMH, punkt 1 UH 6 
För fler än 20 bostäder på samma fastighet, är tillsynstiden 6  
timmar. 

46 § FMH, punkt 1 UH 3 
För fler än 5 bostäder, men högst 20 bostäder, på samma  
fastighet är tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 

 
45 § FMH, punkt 2 

 
UH 

 
6 

För lokaler med undervisning, vård och annat 

omhändertagande, med fler än 5 sängplatser är tillsynstiden 6  
timmar. 

   Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 

 
45 § FMH, punkt 4 

 
UH 

 
6 

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 20 rum, eller 2. 

fler än 80 sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

tillfällig bostad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
45 § FMH, punkt 4 

 
UH 

 
3 

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 5 rum, men 

högst 20 rum, eller 2. fler än 20 sänplatser, men högst 80 

sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig  
bostad är tillsynstiden 3 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 

45 § FMH, punkt 5 UH 6 
För aktivitetsanläggning med en golvyta inomhus som är större  
än 1000 m2 är tillsynstiden 6 timmar. 

45 § FMH, punkt 5 UH 6 
För badanläggningar med med en total bassängyta som är  
större än 200 m2 är tillsynstiden 6 timmar. 

 
45 § FMH, punkt 5 

 
UH 

 
6 

För camping med 1. fler än 100 ställplatser för husbil eller  

husvagn, 2. fler än 200 tältplatser, eller 3. fler än 50 stugor för 

boende, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 

45 § FMH, punkt 5 

 
 

UH 

 
 

3 

För camping med 1. fler än 25 ställplatser för husbil eller 

husvagn, men högst 100 ställplatser för husbil eller husvagn, 2. 

fler än 50 tältplatser, men högst 200 tältplatser, eller 3. fler än 10 

stugor för boende, men högst 50 stugor för boende, är  
tillsynstiden 3 timmar. 

45 § FMH, punkt 5 UH 4 
För strandbad där provtagning av vattenkvalitet sker är  
tillsynstiden 4 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Solariersalonger 

SSMFS 2012:5 Anmälan 3 
För solariersalonger där kosmetiskt solarium upplåts till  
allmänheten är tillsynstiden 3 timmar. 



Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
 

 

 

Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövning Avgift 

 
RENING AV 

AVLOPPSVATTEN 

Dagvattenanläggning som tar 

emot dagvatten från 1. högst 100 

fastigheter, eller 2.  dagvatten 

från hårdgjord yta som är högst 1  
hektar. 

 
 

90.16.04 

 
 

U 

 
 

Timavgift 

 
 
 
 
 

AVFALL 

Behandling av avfall som utgörs 

av uppgrävda förorenade massor 

från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår 

under högst en 

tolvmånadersperiod. 

 
 
 

90.370 

 
 
 

C 

 
 
 

Timavgift 

Återvinna icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, 

om föroreningsrisken är ringa. 

 

 
90.141 

 

 
C 

 

 
Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Lokaler med undervisning, vård 

och annat omhändertagande, 

med högst 5 sängplatser. 

 
45 § FMH, punkt 2 

 
UH 

 
Timavgift 

 
 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Hotell, pensionat och liknande 

med 1. fler än 2 rum, men högst 

5 rum, eller 2. fler än 8 

sänplatser, men högst 20 

sängplatser, där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds tillfällig  
bostad. 

 
 
 

45 § FMH, punkt 4 

 
 
 

UH 

 
 
 

Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Badanläggningar med med en 

bassängyta som är högst än 200 

m2. 

 
45 § FMH, punkt 5 

 
UH 

 
Timavgift 

 
 
 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Camping med 1. fler än 5 

ställplatser för husbil eller 

husvagn, men högst 25 

ställplatser för husbil eller 

husvagn, 2. fler än 5 tältplatser, 

men högst 50 tältplatser, eller 3. 

fler än 5 stugor för boende, men 

högst 10 stugor för boende. 

 
 
 

46 § FMH, punkt 5 

 
 
 

UH 

 
 
 

Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

 
Lokaler för hygienisk behandling 

 
45 § FMH, punkt 6 

 
UH 

 
Timavgift 



Sporadiskt tillsynsbehov 
 

 

 

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov Prövning 

 
 

JORDBRUK 

Anläggning med 

stadigvarande djurhållning 

med färre än 20 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

 
 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) 

 
 

U 

RENING AV  
AVLOPPSVATTEN 

Ledningsnät tillhörande  
avloppsreningsanläggning 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Övriga miljöfarliga 

verksamheter enligt  
miljöbalken 

 
Sporadiskt (tillsyn vid behov) 

 
U 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Fler än 1 bostad, men högst 5 

bostäder, på samma fastighet. 
 
Sporadiskt (tillsyn vid behov) 

 
UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Samlingslokaler där många 

människor vistas. 
 
Sporadiskt (tillsyn vid behov) 

 
UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH 

ETER 

Idrottsanläggningar med en 

golvyta inomhus som är högst 

1000 m2. 

 
Sporadiskt (tillsyn vid behov) 

 
UH 
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Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 
 

Taxebestämmelser 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda att täcka nämndens 
kostnader för den myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningen. 

 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges. 

 

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift för: 
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och 

ingripandebesked 

2. Beslut om lov 
3. Tekniska samråd och slutsamråd 
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 
5. Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§ 
6. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

7. Planavgift 
8. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter 
9. Utstakning och lägeskontroll 
10. Utskrifter på plotter 

 
 

Beräkning av avgift 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig 
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 

 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut 
inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs. 

 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. 

 

Planavgift 
I Strömstads kommun finns idag ett par planer där bestämmelse finns om att planavgift ska tas ut 
vid bygglovgivning. Detta för att finansiera det planarbete som är gjort. De aktuella planerna är 
följande: 

Kebal: 
- P33 (Skee-1177) 
- P34 (Skee 1188) 
- P35 (Skee-1407) 
- P36 (Skee-1443) 

Hålkedalen: 
- P 40 (Skee-1175) 

Oslovägen: 
- P112 
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Centrum: 
- P88/9 

Seläter/Norrkärr 
- P88/8 

Stare 
- P97 

Samtliga dessa planer är i princip fullt utbyggda och kommunen har fått täckning för nedlagda 
plankostnader. 

 

Nya planer med planavgift som finansieringsmodell tas inte fram. 

Därmed sätts taxan för samtliga planagifter till 0 kr. 

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och 
tvåbostadshus 
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det 
ingår i samma ansökan. 

 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 § och 33 a § PBL) som 
för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

 

Bygglov med gällande förhandsbesked 
Bygglov som söks där det finns ett gällande förhandsbesked bedöms som planenliga. 

 

Areabestämning 
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall bruttoarean 
(BTA) + öppenarenan (OPA). 

 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009. 

 

Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. 

 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden 
besluta om detta i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i 
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

 
Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, 
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut samt administration. 

 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme för år 2021 är 1137 kronor. 
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Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för 
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 

 

Utskrift på plottern 
Moms tillkommer 
Kostnad per kopia A2 90 kr 
Kostnad per kopia A1 160 kr 
Kostnad per kopia A0 320 kr 

 

Specialbestämmelser runt Näsinge flygfält 
Inom det område kring Näsinge flygfält som omfattas av områdesbestämmelser P94, antagna 
2006-12-14, gäller en utökad bygglovsplikt. Taxa enligt tabellen gäller för motsvarande åtgärd. 
Åtgärder som omfattas PBL 9 kap 3 § men som i enlighet med områdesbestämmelserna kräver 
bygglov ska enligt denna taxa vara avgiftsbefriade. 

 

Betalning av avgift 

 
Icke utnyttjade bygglov 
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden 
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är 
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av 
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas eller tilläggsdebiteras. 

 

Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven miljö- och 
byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. 

 

Avgiften får även tas ut i förskott. 
 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att 
preskription sker efter tio år. 

 

Ändring av taxan 

Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den 
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”. 

 
Övriga ändringar, som timjusteringar eller tillkommande ärendekategorier, beslutas av 
kommunfullmäktige vid behov. 

 

Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. 
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A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på 

högst 250 kvm med tekniskt samråd 

I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår 

komplementbyggnader som garage, carport, förråd 

samt eventuell rivning. Detsamma gäller 

anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 

att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 32 120 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 36 668 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 42 922 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 

som överstiger 250 kvm med tekniskt samråd 

I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår 

komplementbyggnader som garage, carport, förråd 

samt eventuell rivning. Detsamma gäller 

anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 

att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 40 079 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 43 490 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 51 449 kr 

A 1.7 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 

bostäder på högst 250 kvm med tekniskt 

samråd 

I kostnaden och beräkningen av kvm ingår 

komplementbyggnader som garage, carport, förråd 

samt eventuell rivning. Detsamma gäller 

anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 

att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 29 846 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 32 120 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 40 079 kr 

A 1.10 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 

bostäder som överstiger 250 kvm med 

tekniskt samråd 

I kostnaden och beräkningen av kvm ingår 

komplementbyggnader som garage, carport, förråd 

samt eventuell rivning. Detsamma gäller 

anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 

att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 36 668 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 40 079 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 48 038 kr 

A 1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 

50 kvm med tekniskt samråd 

Innehållande kök och/eller badrum, eller där 

brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik 

kan påverka byggnaden. 

Planenligt 15 350 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 17 624 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 15 350 kr 

A 1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad som 

överstiger 50 kvm med tekniskt samråd 

Innehållande kök och/eller badrum, eller där 

brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik 

kan påverka byggnaden. 

Planenligt 19 329 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 21 603 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 19 898 kr 

A 1.19 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 

50 kvm utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader 

som garage, carport, förråd samt eventuell rivning. 

Planenligt 10 802 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 13 076 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 13 076 kr 

A 1.22 Nybyggnad av komplementbyggnad som 

överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel 

byggnad som oisolerat kallförråd utan 

Planenligt 13 076 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 15 350 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 13 076 kr 

A 1.25 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 

altan,balkong eller terass på högst 25 kvm 

med tekniskt samråd 

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 

beroende på höjd eller infästningar i befintlig 

byggnad. 

Planenligt 16 145 kr 

A 1.26 Avviker från detaljplan 16 714 kr 

A 1.27 Utanför planlagt område 17 282 kr 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
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A 1.28 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 

altan,balkong eller terass som överstiger 25 

kvm med tekniskt samråd 

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 

beroende på höjd eller infästningar i befintlig 

byggnad. 

Planenligt 16 714 kr 

A 1.29 Avviker från detaljplan 17 282 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 17 851 kr 

A 1.31 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 

altan,balkong eller terass på högst 25 kvm 

utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet 

Planenligt 10 460 kr 

A 1.32 Avviker från detaljplan 11 029 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 11 597 kr 

A 1.34 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 

altan,balkong eller terass som överstiger 25 

kvm utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet 

Planenligt 11 597 kr 

A 1.35 Avviker från detaljplan 12 166 kr 

A 1.36 Utanför planlagt område 12 734 kr 

A 1.37 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på 

högst 50 kvm med tekniskt samråd 

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 

och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: 

Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir 

Planenligt 17 055 kr 

A 1.38 Avviker från detaljplan 19 329 kr 

A 1.39 Utanför planlagt område 17 055 kr 

A 1.40 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som 

överstiger 50 kvm med tekniskt samråd 

Planenligt 20 466 kr 

A 1.41 Avviker från detaljplan 22 740 kr 

A 1.42 Utanför planlagt område 20 750 kr 

A 1.43 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på 

högst 50 kvm utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader 

som garage, carport, uterum, förråd samt eventuell 

Planenligt 13 076 kr 

A 1.44 Avviker från detaljplan 15 350 kr 

A 1.45 Utanför planlagt område 13 076 kr 

A 1.46 Tillbyggnad av en komplementbyggnad med 

tekniskt samråd 

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 

och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: 

Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir 

Planenligt 9 665 kr 

A 1.47 Avviker från detaljplan 10 802 kr 

A 1.48 Utanför planlagt område 10 233 kr 

A 1.49 Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan 

tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. 

Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum, 

förråd samt eventuell rivning. 

Planenligt 6 254 kr 

A 1.50 Avviker från detaljplan 7 391 kr 

A 1.51 Utanför planlagt område 6 254 kr 

A 1.52 Fasadändring eller byte av 

taktäckningsmaterial med tekniskt samråd 
Planenligt 11 939 kr 

A 1.53 Avviker från detaljplan 13 076 kr 

A 1.54 Fasadändring eller byte av 

taktäckningsmaterial utan tekniskt samråd 
Planenligt 8 528 kr 

A 1.55 Avviker från detaljplan 9 665 kr 

A 1.56 Mindre fasadändring utan tekniskt samråd 

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få 

dörrar och fönster 

Planenligt 5 117 kr 

A 1.57 
Liten avvikelse 

7 391 kr 

A 1.58 Solceller på tak eller fasad 

Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde. 

Planenligt 5 685 kr 

A 1.59 Avviker från detaljplan 6 822 kr 

A 1.60 Utanför planlagt område 5 685 kr 

A 1.61 Inredning av ytterligare lägenhet där 

fasadförändringar ingår 

Planenligt 10 802 kr 

A 1.62 Avviker från detaljplan 13 076 kr 

A 1.63 Utanför planlagt område 10 802 kr 

A 1.64 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- 

eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 

samma ansökan (gruppbebyggelse) 

De måste vara så lika att en ny granskning av 

tillgänglighet ej behövs.Hus med avikkelser 

räknas separat som "egen" nybyggnad. 

 55% 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 

Garage eller enkla hallar/industribyggnader med 

ett eller ett par enkla kontor och toaletter. 

Planenligt 19 329 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 21 319 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 22 456 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 

tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla 

hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla 

kontor och toaletter. 

Planenligt 11 939 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 14 213 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 14 497 kr 

A 2.7 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 

med ett eller ett par enkla kontor och toaletter. 

Planenligt 41 501 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 46 049 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 50 597 kr 

A 2.10 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 

med ett eller ett par enkla kontor och toaletter. 

Planenligt 66 515 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 69 926 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 71 347 kr 

A 2.13 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 

med ett eller ett par enkla kontor och toaletter. 

Planenligt 122 796 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 126 207 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 129 050 kr 

A 2.16 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) 

med tekniskt samråd 

Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 

med ett eller ett par enkla kontor och toaletter. 

Planenligt 129 902 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 132 176 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 135 587 kr 

A 2.19 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm - 

intervall 

I alla områden 18 000 kr 

A 2.20 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 

flerbostadshus mm. 

Planenligt 127 628 kr 

A 2.21 Avviker från detaljplan 129 902 kr 

A 2.22 Utanför planlagt område 133 313 kr 

A 2.23 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 

tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel, 

kontor, skola, vård och flerbostadshus mm. 

Planenligt 65 093 kr 

A 2.24 Avviker från detaljplan 67 367 kr 

A 2.25 Utanför planlagt område 69 641 kr 

A 2.26 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 

flerbostadshus mm. 

Planenligt 123 080 kr 

A 2.27 Avviker från detaljplan 131 039 kr 

A 2.28 Utanför planlagt område 137 861 kr 

A 2.29 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 

flerbostadshus mm. 

Planenligt 145 820 kr 

A 2.30 Avviker från detaljplan 153 779 kr 

A 2.31 Utanför planlagt område 158 327 kr 

A 2.32 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med 

tekniskt samråd 

Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 

flerbostadshus mm. 

Planenligt 162 307 kr 

A 2.33 Avviker från detaljplan 170 266 kr 

A 2.34 Utanför planlagt område 174 814 kr 

A 2.35 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) 

med tekniskt samråd 

Sporthallar,handel, kontor, skola, vård och 

flerbostadshus mm. 

Planenligt 174 245 kr 

A 2.36 Avviker från detaljplan 182 204 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 186 752 kr 

A 2.38 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm - 

intervall 

I alla områden 27 000 kr 

A 2.39 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 

Planenligt 16 714 kr 

A 2.40 Avviker från detaljplan 17 282 kr 

A 2.41 Utanför planlagt område 17 851 kr 

A 2.42 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 

tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. 

Planenligt 12 734 kr 

A 2.43 Avviker från detaljplan 15 008 kr 

A 2.44 Utanför planlagt område 12 734 kr 
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A 2.45 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 

Planenligt 24 104 kr 

A 2.46 Avviker från detaljplan 28 652 kr 

A 2.47 Utanför planlagt område 27 515 kr 

A 2.48 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan 

tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. 

Planenligt 16 089 kr 

A 2.49 Avviker från detaljplan 20 637 kr 

A 2.50 Utanför planlagt område 19 500 kr 

A 2.51 Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 

Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel, 

kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas 

som nybyggnation. 

Planenligt 38 601 kr 

A 2.52 Avviker från detaljplan 42 581 kr 

A 2.53 Utanför planlagt område 41 444 kr 

A 2.54 Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA), 

med tekniskt samråd 

Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel, 

kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas 

som nybyggnation. 

Planenligt 67 083 kr 

A 2.55 Avviker från detaljplan 71 063 kr 

A 2.56 Utanför planlagt område 71 063 kr 

A 2.57 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 928 kr 

A 2.58 Avviker från detaljplan 15 065 kr 

A 2.59 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 10 517 kr 

A 2.60 Avviker från detaljplan 12 791 kr 

A 2.61 Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd 

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få 

dörrar och fönster. 

Planenligt 5 117 kr 

A 2.62 Avviker från detaljplan 5 117 kr 

A 2.63 Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt 

samråd 

Planenligt 17 339 kr 

A 2.64 Avviker från detaljplan 19 613 kr 

A 2.65 Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd 

Gäller per huskropp 

Planenligt 15 634 kr 

A 2.66 Avviker från detaljplan 16 771 kr 

A 2.67 Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd 

Gäller per huskropp 

Planenligt 21 319 kr 

A 2.68 Avviker från detaljplan 22 456 kr 

A 2.69 Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt 

samråd 

Gäller per huskropp 

Planenligt 15 634 kr 

A 2.70 Avviker från detaljplan 16 771 kr 

A 2.71 Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt 

samråd 

Gäller per huskropp 

Planenligt 22 456 kr 

A 2.72 Avviker från detaljplan 25 298 kr 

A 2.73 Solceller på tak eller fasad Planenligt 5 117 kr 

A 2.74 Avviker från detaljplan 5 117 kr 

A 2.75 Ändrad användning, med tekniskt samråd 

Större ändringar som stora kontor i flervåningshus 

som blir lägenheter går på timkostnad. 

Planenligt 25 867 kr 

A 2.76 Avviker från detaljplan 29 278 kr 

A 2.77 Utanför planlagt område 30 415 kr 

A 2.78 Ändrad användning, utan tekniskt samråd 

Teknisk prövning sker i lovet. 

Planenligt 13 644 kr 

A 2.79 Avviker från detaljplan 17 055 kr 

A 2.80 Utanför planlagt område 17 624 kr 

A 2.81 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 21 319 kr 

A 2.82 Avviker från detaljplan 24 730 kr 

A 2.83 Utanför planlagt område 25 867 kr 

A 2.84 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 665 kr 

A 2.85 Avviker från detaljplan 11 939 kr 

A 2.86 Utanför planlagt område 11 939 kr 

A 2.87 Per styck för byggnad där likartade 

förändringar utförs i samma ansökan 

(gruppbebyggelse) De måste vara så lika att en 

ny granskning av ej behövs. Byggnader med 

avikkelser räknas separat som "egen" nybyggnad. 

Planenligt 55% 

A 2.88 Avviker från detaljplan 55% 

A 2.89 Utanför planlagt område 55% 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 

6 822 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 

omgivningspåverkan 

10 802 kr 

A 3.3 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 

omgivningspåverkan där teknisk samråd krävs 

Där själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor och vindbelastningen påverkar. 

Ofta en stålkonstruktion med betongfot eller liknande. 

13 076 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 

tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

853 kr 

A 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 

tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

2 274 kr 

 

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 

skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m  i brygglängd) ,marina, friluftsbad, 

motorbanor, begravningsplatser och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga på 

högst 15m 

15 000 kr 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga 15- 

60m 

27 000 kr 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 

materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 

bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 

och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga 

och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 

telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 

som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 

som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, 

eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

begravningsplatser 

Timdebitering 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, 

parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska 

anläggningar) 

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank med 

tekniskt samråd 

Planenligt 14 781 kr 

A 5.2 Avviker från detaljplan 15 918 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 918 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank utan 

tekniskt samråd 

Planenligt 6 822 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 7 959 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 7 959 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mindre mur eller plank 

kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan 

tekniskt samråd 

Planenligt 5 117 kr 

A 5.8 Avviker från detaljplan 5 685 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 5 685 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av parkeringsplatser 

utomhus med tekniskt samråd 

Planenligt 11 939 kr 

A 5.11 Avviker från detaljplan 13 076 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 13 076 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av parkeringsplatser 

utomhus utan tekniskt samråd 

Planenligt 5 685 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 822 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 6 822 kr 

A 5.16 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av transformatorstation, 

miljöstation, sophus eller andra mindre 

anläggningar 

Planenligt 6 822 kr 

A 5.17 Avviker från detaljplan 9 096 kr 

A 5.18 Utanför planlagt område 9 096 kr 

 

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 7 391 kr 

 

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 685 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd 12 507 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd 5 401 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 

har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

12 507 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 

har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

7 106 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 

bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med 

tekniskt samråd 

13 644 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 

bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan 

tekniskt samråd 

5 401 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd 

Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus. 

7 106 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd 

Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus. 

3 127 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 4 548 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 411 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 

samråd 

10 233 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 

samråd 

5 685 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 

en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

9 096 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 

avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 548 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 

tekniskt samråd 

10 233 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 

tekniskt samråd 

5 685 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 

skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 

stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 

samråd 

14 781 kr 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 

skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 

stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 

samråd 

6 822 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar. 

10 233 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar. 

5 117 kr 

 



30 

 

 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 

§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

11 654 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 

§ plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 401 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 

kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

10 802 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 

kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 538 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 

§ plan- och bygglagen 

8 812 kr 

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- 

och bygglagen, med tekniskt samråd 

9 949 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 

bygglagen, utan tekniskt samråd 

4 264 kr 

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och 

bygglagen, med tekniskt samråd 

9 949 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 

bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 401 kr 

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 

plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

11 654 kr 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 5 401 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 11 939 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 254 kr 

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd 

Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar 

27 572 kr 

A 9.4 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd 

Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar 

17 339 kr 

 
 

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid. 

15 918 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 117 kr 

 
 

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked 

Beloppen är halverade och därmed 

I enlighet med ÖP/FÖP 16 202 kr 

A 11.2 I strid med ÖP/FÖP 24 730 kr 

 
A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 
A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
A 14 Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och 

"förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 411 kr 

A 14.2 Interimistiskt slutbesked 2 388 kr 

A 14.3 Byte av kontrollansvarig 1 706 kr 

A 14.4 Frivilligt bygglov Där 

närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller. 

80% 

A 14.5 Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det 

föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring) 

Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av golvnivå, fasad 

eller placering på tomten ändras. Procentsumman beräknas av nu rådande taxa. 

50% 

A 14.6 Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det 

föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller förlängning av lov eller anmälan) 

Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman 

beräknas av nu rådande taxa. 

80% 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter 

Nyb yggnadskarta krävs om b yggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när 

nyb yggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande nyb yggnadskartorna ingår följande: 

fastighetsindelning, rättigheter, b yggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och 

bestämmelser samt fornminnen 

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 En fastighet på högst 2000 kvm för 

bostadsändamål inom detaljplan 

Nyupprättande av 

nybyggnadskarta 

7 391 kr 

A 15.2 En fastighet på 2001-5000 kvm för 

bostadsändamål inom detaljplan 

Nyupprättande av 

nybyggnadskarta 

13 076 kr 

A 15.3 En fastighet på 5001-10000 kvm för 

bostadsändamål inom detaljplan 

Nyupprättande av 

nybyggnadskarta 

18 761 kr 

A 15.4 En fastighet på högst 8000 kvm för industri, 

verksamhet eller andra ändamål inom 

detaljplan 

Nyupprättande av 

nybyggnadskarta 

9 665 kr 

A 15.5 En fastighet på 8001-15000 kvm för industri, 

verksamhet eller andra ändamål inom 

detaljplan 

Nyupprättande av 

nybyggnadskarta 

15 350 kr 

 
 

Två fastigheter på samma nybyggnadskarta - 2 gånger priset för resp kategori 

Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta - 3 gånger priset för resp kategori 

osv 

 
För större fastigheter än ovannämnda görs en bedömning av arbetsinsats och information i kartan utöver högsta 

pris i tabellen ovan för ändamålet. 

 
Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av fastigheten som redovisas. 

Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras. 

Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal. Är kartorna äldre än 1 år måste 

en ny beställas. 

 
Tillfälligt nyttjande av digitial primärkarta 

Moms tillkommer 

 
För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper på 

flera år. 

 
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf-filer). 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes normalt 

endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid 

och till visst angivet ändamål. 

 
 

Primärkarta 

Ärendetyp Avgift/ha 

Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig information eller enbart 

någon del av nedanstående. 

 

A Fastighetsindelning och rättigheter 510 kr 

B Byggnader och mark 510 kr 

C Kommunikation och adresser 340 kr 

D Höjdinformation 340 kr 

E All information 1700 kr 
 

Minsta debiterbara enhet är 1 ha. 

 
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering. 
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Tillfälligt nyttjande av digitial grundkarta 

Moms tillkommer 

 
Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och fastighetsinformation. Kartan 

kontrolleras vad gäller redovisade fastigheter och kompletteras med gällande plangränser. 

 
Avgift för nyttjande av digital grundkarta är 3*avgift per ha för primärkarta, d v s 5100 kr/ha. 

Minsta debiterbara enhet är 1 ha. 

Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering. 

 
Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta 

Utskrift eller pdf-fil av primärkarta 280 kr/ha. 

Minsta debiterbara enhet är 1 ha. 

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering. 

 
För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på plottern enligt taxa. 

 
Upprättande av andra kartprodukter 

Moms tillkommer 

 
Timdebitering 

 
 

 
Ortofoto 

Moms tillkommer 
 

Befintligt material, minst 1 år gammalt. 

Nyframställda bilder/ha 

 
 

 
Digitala terrängmodeller och punktmoln 

Moms tillkommer 

 
Digitala terrängmodeller 

 
 
 

 
Punktmoln 

 
Stompunkter 

Moms tillkommer 

 
1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter 

Övriga polygon- eller triangelpunkter 

300 kr/bild 

 
anskaffningskostand och 

bearbetningskostnad 

fördelat på den framtagna 

ytans storlek 

 
 
 

 
anskaffningskostand och 

bearbetningskostnad 

fördelat på den framtagna 

ytans storlek 

 
anskaffningskostnaden 

 
 
 

 
300 kr 

 
100 kr 

 
 

A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Utstakning/utsättning  Timdebitering 

A 16.2 Lägeskontroll  Timdebitering 

Moms tillkommer 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 

80 % av tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 

finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

 

 
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
A 19 Avslag, avskrivning och avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag, avskrivning och avvisning Avgift tas ut för nedlagt 

arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 

 
A 20 Planbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Enkel åtgärd 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karakrär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande 

högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² 

bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad 

markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

9 665 kr 

A 20.2 Medelstor åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

13 644 kr 

A 20.3 Stor åtgärd 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt 

omfattande mer än 20000 m² markarea eller ändad markanvändning till något av 

ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

18 192 kr 
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Taxor för Räddningstjänsten i Strömstad 
 

Myndighetsutövning (mervärdesskatt utgår ej) 
Timavgiften från 1 januari 2019 fastställs till 918 kr tim. 

 
Tillsyn (mervärdesskatt utgår ej) 
Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt taxetabell. 
Tar tillsynsbesöket mer tid (enigt taxetabell gällande besöket), debiteras påbörjad halvtimme 
(se bilaga 4). 

 
Tillstånd (mervärdesskatt utgår ej) 
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för 
handläggningstid för tillståndshantering 
(se bilaga 4). 

 
Service och utbildning 
Personal (exklusive mervärdesskatt) 
Utbildning, instruktör 774 kr/tim 
Säkerhetsvakt 394 kr/tim 

 
Fordon (exklusive mervärdesskatt) 
Tungt fordon > 3.5 ton, 700,00 kr/tim 
Lätt fordon < 3.5 ton, 300,00 kr/tim 

 

Tjänster (teknisk service) (exklusive mervärdesskatt) 
Höjdfordon inkl personal 1 200,00 kr/tim 
Vattentransport, per last, inkl personal 1 500,00 kr (vid pumparbete, teknisk service debiteras 
ordinarie timtaxa). 

 

Uthyrning av utrustning (exklusive mervärdesskatt) 

Pumpar inkl bränsle 
Elpumpar < 500 l/min, per dygn 250,00 kr 
Pumpar 500-1000 l/min, per tim 300,00 kr 
Pumpar > 1000 l/min, per tim 450,00 kr 
Vattendammsugare, per tim 200,00 kr 

 

Stegar 
Skarvstege, per del och dygn 100,00 kr 
Utskjutsstege, per dygn 300,00 kr 

 
Slang och armatur 
Brandslang, totalt per längd och dygn 200 kr 
Tvättning och provtryckning, per längd 200 kr 
Lagning, per vulkning 100 kr 
Byte av packning, per st 75 kr 
Omkoppling exkl material, per st 100 kr 
Gren- och strålrör, per st. och dygn 80 kr 
Brandposthuvud, per st. och dygn 100 kr 

 
Handbrandsläckare 
Samtliga brandsläckare, per dygn exkl. Ev. omladdning 100 kr 
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Andningsskydd 
Fyllning av luft, < 10 liter, per styck 100 kr 
Fyllning av luft, > 10 liter, per styck 200 kr 

 

Elverk 
Elgenerator < 5 kw, inkl bränsle, per dygn 500 kr 
Elgenerator > 5 kw, inkl bränsle, per dygn 1 950 kr 

 

Länsor 
Oljelänsa, inkl tillbehör, per längd och dygn 250 kr (exklusive tid för rengöring, se personal, övriga 
uppdrag) 

 
Övrigt 
Eldriven rökfläkt, per dygn 400 kr 

 
Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt) 
I uthyrningskostnaden för lektionssal ingår AV-utrustning ochstädning. 
Lektionssal, vid extern uthyrning 250 kr/tim 
(kommunal verksamhet debiteras ej) 

 
Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt) 
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller misskötsel, per tillfälle 4 500 kr. 

 
Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt) 
Brandkunskap för alla, max 15 deltagare, per kurs 4 500 kr 
HLR-utbildning, max 15 deltagare, per kurs, 3 500 kr 
Systematiskt brandskyddsarbete, 600 kr per deltagare 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tekniska nämndens 
taxor 
2021 

 
 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 

 
Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål  

Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 

31-60 dagen   50 kr/dag 

från 61 dagen och tills 
vidare 

  30 kr/dag 

Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex. 
containers, bodar, materialupplag, 
byggverksamhet o dyl. 

Taxa enligt ovan 

Tillstånd för s.k. ambulerande försäljning 
Oscarsplatsen max storlek 1,5x1,5 m, 
uppställningstid max 2,0 tim. mellan kl. 08.00 
och kl. 18.00 under tiden 1 juni t o m 31 
augusti. Begränsat antal platser. Lottning sker 
vid överbokning. Ansökningstid avgör 
turordning på tillstånd.  

3 000 kr/per tillstånd 
Upplåtelse sker efter särskild prövning och  
endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 – 
31/12. 

Upplåtelse av mark arrangemang som är 
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt 

3 000 kr per dag.  
Avsteg från denna taxa kan beslutas om av 
Tekniska nämnden. 

 

Taxa, allmän plats avseende försäljningsändamål (zon-indelad) 

Zon 1 
 

1 juni - 31 augusti 8 kr/m2 och dygn för ex uteserveringar, 
kommersiell försäljning i anslutning till befintlig 
rörelse. 

Övrig tid 6 kr/m2 och dygn. 

 

Torghandelstaxa    Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser 

Fasta platser 7 000 kr/år 

Tillfälliga platser    300 kr/dag 

Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning. 

 

Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.) 

Engångsavgift inom zon 1  
 

10 000 kr/borrhål 

Engångsavgift inom zon 2 
 

  5 000 kr/borrhål 

Rörlig årlig avgift (gäller både zon 1 och 2) 1 196 kr/borrhål och 46 
kr/meter för 
kollektorslang.  
 
Den rörliga avgiften ska 
regleras efter KPI. 
 

 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 

 
Avgift för transporter som kräver tillstånd. 600 kr per tillstånd. 

 

Nyttoparkeringstillstånd 3 600 kr per 12-månadersperiod inkl. moms 

 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

                  
Avgiftsbefriad 

Felparkeringsavgifter Tidsöverträdelser 
ej erlagd avgift 

   400 kr 

Stanna- och P-förbud    700 kr 

Parkeringsplats för 
rörelsehindrad 

   900 kr 

 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 

 

 

Korttidsparkeringar 
 

För centrumparkering avses: 
Norra Bergsgatan 
Surbrunnsgatan 
N. Hamngatan 
S. Hamngatan 
Badhusgatan 
S. Bergsgatan 
V. Klevgatan 
Skolgatan 
Vatulandsgatan 
Karlsgatan 
Spruthusplatsen 
 
 
För centrum perifiert avses: 
Lokstallet 
Torskholmen 
Uddevallavägen 
Skeppsbroplatsen 
Järnvägsparkeringen 
(Magasinsgatan) 
Kebals parkering (Äppelkalles vik) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oslovägens parkering  
(mellan Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
Canning 
 
Myrens parkering  
(Nils Ljungquists väg) 
 

  
 

Max 3 tim. 
Avgift: 
20 kr/tim. under 
perioden 
1/5-31/8  
 
10 kr/tim.  
under perioden 
1/9-30/4 
 
Avgiftsplikt råder,  
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15 
 
 

Max 24 tim. 
 

Avgift: 
8 kr/tim.  
under perioden 
1/5-31/5  
 
15 kr/tim. under 
perioden   
1/6-31/8  
 
Avgiftsplikt råder, 
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15  
 
*Se även P-tillstånd 
 
Max 7 dygn 
Avgift:  
8 kr/tim. under 
perioden 
1/6-31/8  
 
Avgiftsplikt råder, 
måndag-fredag 09-18  
samt lördag 09-15 
 
*Se även P-tillstånd 
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Långtidsparkeringar 
Bojarparkeringen vid Kebalvägen 
Gymnasieparkeringen på båda 
sidor av Ringvägen 
Hålkedalskilens parkering vid 
Sältegatan. 
Myrens parkering 
(Vatulandsgatan) 

 Obegränsad tid 
Avgift: 
40 kr/dygn under 
perioden 15/6-15/8.  
inkl. moms 
 
 

 

Ställplats för husbilar inom 
markerat område vid 
Bojarparkeringen/Kebalvägen 

  Avgift: 
150 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/3-14/6 & 
16/8-15/10 
 
200 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/6-15/8 
 

 

Parkering inkl. elladdning Korttids parkering 
Skeppsbroplatsen 
Torskholmen 

Max 3 tim. dygnet runt 
1/5-30/9    35 kr/tim. 
1/10-30/4  20 kr/tim. 
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Båtplatsparkeringar 
Surbrunnsparkeringen (vid 
Bojarkilens småbåtshamn) 
Hålkedalskilens parkering (vid 
småbåtshamnen) 
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boendeparkering 
Norra Linnégatans parkering 
S. Bergsgatans parkering 
(mellan Klockaregatan och 
Östra Klevgatan) 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
 
 
Öboendeparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
Canning,  
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
Pendlarparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet)  

 Max 7 dygn 
Avgift: 50 kr/dygn 
 

Parkeringstillstånd 
för 
båtplatsinnehavare  
500 kr/säsong. 
 
Båtplatsinnehavaren 
äger rätt att köpa ett 
parkeringstillstånd 
per båtplats. 
Parkeringstillståndet 
ger innehavaren rätt 
att parkera på 
angiven plats utan att 
erlägga avgift  
 
 
Parkeringstillstånd 
för boende  
1 200 kr/kalenderår 
 
Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna i 
Strömstads Kommun 
som ej har tillgång till 
parkering på 
boendets fastighet. 
 
Parkeringstillstånd 
för öboende   
1 200 kr/kalenderår 
 

Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna eller 
ägare av fastighet på 
ej landfasta öar i 
Strömstads Kommun. 
 
Pendlar – 
parkeringstillstånd 
1 200 kr/kalenderår 
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Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen), 
Canning 
 

Sommarpendlar- 
parkeringskort 
600 kr/säsong, 
1/5-31/8 
Parkeringstillstånd får 
lösas av personer som 
pendlar till centrala 
Strömstad.  
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Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. 

A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 

1.Hamnavgift skall, där ej 
annorlunda sägs, utgå med 
följande belopp varje gång 
fartyget ankommer till 
Strömstads hamnområde. 
(Avgift endast för ett anlöp 
per dygn). 

Normalavgift per BRT 
Lägsta avgift: 
Marinens fartyg: 

3,30 kr 
150 kr per anlöp 
2,10 kr per ton Depl. 

Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall. 

Fartyg insatta i badbåtstrafik och liknande betalar 
600 kr/längdmeter och år och angöringsplats. 

2 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista 

per BRT juni, juli, aug. 
övriga året 
Lägsta avgift 

2,65 kr 
1,35 kr 
120 kr per anlöp 

3 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

3:1 Passagerare på- och avstigande 
till och från utrikes ort 
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn 
eller annat släpfordon 
3:3 Lastbil, buss, trailer 
3:4 Gods som fraktas med lastbil på 
färja 

 
1,30 kr 

 

9,50 kr 
21 kr 
1,60 kr per ton 

4. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

5. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften. 

6. Fiskefartyg med 
fiskehamnen i Strömstad som 
hemmahamn 

betalar per år 50 gånger fartygets 
längd i meter avrundat uppåt till 
jämn meter. 

Per meter 6 kronor 

7. För fiskefartyg som enbart 
lossar i Strömstads fiskehamn 

Betalar hälften av A1:6. 

8.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter 
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A1 
angivna avgifter. 

9. För fartyg som använder 
fartygsbränsle med lägre 
svavelhalt än 0,2 % eller på 
annat sätt reducerar 
utsläppen i motsvarande grad 

reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr. 
Detta avser endast fartyg som trafikerar Strömstads Hamn 
enligt av hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej 
passagerarfartyg > 1350 brt. 

10. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
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A2 Passagerarfartyg över 1.350 brt 

1 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista. 
Avgift endast för ett anlöp per 
dygn per fartyg. 

per BRT juni, juli, aug. 
övriga året 

0,45 kr 
0,22 kr 

2 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

2:1 Passagerare på- och 
avstigande 
till och från utrikes ort 
2:2 Personbil, motorcykel 
2:3 Lastbil, trailersläp, trailer, 
släpfordon 
2:4 Buss 
2:5 Gods som fraktas med lastbil 
på färja 

 
6,17 kr/pass. 

 
20,60 kr/st. 
22,93 kr/st. 

 
28,39 kr/st. 
3,44 kr/ton 

3. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

4. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A1:1 angivna avgiften. 

5.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje 
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande 
per vecka under A2 angivna avgifter. 

6. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 

 

B För varor 

1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas 
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga. 

2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna, 
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25 kronor, erlägges ingen avgift. 

3. För vara, som lastas eller 
lossas i hamnen utan att 
därvid föras över hamnen 
tillhörig kaj eller brygga 

erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per 
1 000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan. 

Varubenämning Kronor per 1 000 kg 

Normaltariff 

Varor ej spec. nedan 23 kr 

Specialtariff 

Ål 39 kr 

Sill 21 kr 
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 Annan fisk 21 kr 

Fiskavfall 7,50 kr 

Andra kräft- och blötdjur 36 kr 

Is 2,50 kr 

Bensin och fotogen 10,50 kr 

Dieselbrännoljor, eldningsoljor 10,50 kr 

Grus, sten och jord och leka 7,50 kr 

Virke obearbetat, sågat eller hyvlat 16 kr 

Tegel, cementsten, 
monteringsfärdiga hus 

23 kr 

4. Särskilda bestämmelser: Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige 
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i 
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av 
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift 
beräknas som dygn, skall dygnet räknas från klockan 00.00 till 
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn. 

 
C Från hamnavgift för fartyg är befriade: 

1. Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa. 

2. Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning. 

3. Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst. 

 

D Från hamnavgift är varor befriade särskilda bestämmelser 

1. Gods, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna 
under C 1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget 
arbetsuppgift. 

2. Gods som tagits i beslag 

3. Ballast för fartygets eget bruk. 

4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst 

 

E Konsumtionsavgifter 

Fartyg Vatten/kubikmeter Aktuellt 
marknadspris 

Anslutningsavgift för el eller 
vatten 
El/kWh 

100 kr 
Aktuellt 
marknadspris 

Kajplanshyra 100 kr/m2 och år, dock lägst 
500 kr/tillfälle 
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 Muddertippning på anvisad 
plats 

10 kr/m3 

 

F Gemensamma föreskrifter 

1. Avgifterna enligt denna taxa skall upptagas inom det område i vattnet, som angivet i Kungl. 
Maj:ts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för Strömstad. 

2. Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående 
hamnavgift, skall dessa bestämmelser iakttagas. 

 

Småbåtshamnstaxa 2020, Mervärdesskatt ingår 

Båtplats med stäven mot 
bryggan: 

Pris/breddmeter: 

Båtplats 2-2,5 m 
Båtplats 3-3,5 m 
Båtplats 4-4,5 m 
Båtplats 5-5,5  m 
Båtplats 6 m och däröver 
Längsbrygga 

 
Tillägg för bommar: 
4 m bommar 
6 m bommar 
8 m bommar 
10 m bommar 
12 m bommar 

688 kr/m 
731 kr/m 
839 kr/m 
968 kr/m 

1 100 kr/m 
625 kr/m 

 
Pris/båtplats: 

765 kr 
1 224 kr 
1 836 kr 
2 550 kr 
5 335 kr 

Exempel: 
En 3 meter bred båtplats med 6 meter bom. 

Kostnad: 
3 x 731 kr = 2 193 kr 
6 m bom   = 1 224 kr 
Summa: 3 417 kr 

Hamnavgift för ej iordningställd 
båtplats 

550 kr 

Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år. 
Hamnansvarig äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra. 
För månad och vecka divideras 6 respeltive 25. 
Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar: Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift: 
200 kr. 
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Båtuppläggningsavgifter, Mervärdesskatt ingår 

1 september - 15 juni Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter. 

För båtar under 6 meter 250 kr 

Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till 
handverktyg, ej till element och dylikt. 

Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i 
Hålkedalskilen. 

 

Gästhamnstaxa - se särskild upprättad taxa, Mervärdesskatt ingår 

Under den tid som ordinarie 
gästhamnsavgift ej upptages 

Per båt och dygn halv avgift 
eller om platsen nyttjas mer än 1 vecka, 
gäller samma priser som för småbåtshamnarna. 

 

Linfärja Kosterlänken, Mervärdesskatt ingår 

Avgift under beslutad sommarperiod skall tas ut per 
resa 

15 kr enkel resa 

Cykel, moped el liknande 15 kr enkel resa 

Årskort på Kosterlänken (gäller även under bemannad färja) 400 kr per kalenderår 
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Samtliga taxor är inklusive mervärdesskatt 

Lågsäsong: 
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och 
”Vinterbåtplats”. 

Helgtaxa: 
Fredag eftermiddag t.o.m. söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista 
helgen innan Midsommarafton och fr.o.m. tredje helgen i augusti t.o.m. andra helgen i 
september. 

Högsäsong: 
Fr.o.m. midsommarafton t.o.m. andra veckan i augusti. 

Liggetidsavgift: 
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. 
Avgiften förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens 
serviceanläggningar och ett uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning 
tillkommer. 

Weekendtaxa: 
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de 
två kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter. 

Vinterbåtplats: 
Fr.o.m. 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0kr/m2 för båtar hemmahörande i 
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström 
1,5 x aktuellt kWh pris. 

Dagavgift: 
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan 
kl. 08:00 och 17:00. 

Liggetid >1-vecka: 
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än 1-vecka. Kunder med båtar 
hemmahörande i Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625kr/25 per vecka. 
Övriga betalar LOAx625/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”. 
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Lågsäsong <20 meter 200 kr 
Helgtaxa <16 meter 240 kr 

Helgtaxa 16-20 meter 340 kr 
Högsäsong <10 meter 260 kr 

Högsäsong 10-13 meter 320 kr 

Högsäsong 13-16 meter 380 kr 
Högsäsong 16-20 meter 460 kr 

Högsäsong >20 meter (+ 50 kr/extra meter) 700 kr 

Liggetid <14 meter 150 kr 

Liggetid 14-20 meter 150 kr 
Weekend <20 meter 500 kr 

Vinterbåtplats utan 
bubblor 

Längd x bredd gånger 100 kr 

Vinterbåtplats med 
bubblor 

Längd x bredd gånger 150 kr 

Vinterbåtplats kommun 
med bubblor. 

Längd x bredd gånger 50 kr 

Hamnavgift >20 meter 700 kr 

Dagavgift Samtliga båtar 60 kr 

Säsongsavgift för 
dagbesökare 

Samtliga båtar 500 kr 

Liggtid >1-vecka 
kommunal plats 

(Längd x 625)/25 Per vecka 

Liggetid >1-vecka (Längd x 625)/25 plus ”Helgtaxa” Per vecka 

SERVICE:   

Elström <13 meter 40 kr 

Elström 13-16 meter 50 kr 
Elström 16-20 meter 60 kr 

Elström >20 meter 100 kr 

Tvätt/Tork Per maskin 40 kr 
Bokning hamn.stromstad.se bomplats 100 kr 

Bokning Telefon/E-post longside 400 kr 

Bokning Laholmskajen 200 kr 
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TAXA 
 
för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2020-11-26. Huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun. 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger Campingfastigheter 
Hantverk Småindustri  
Utbildning Sjukvård  

 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. 
 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som 
exemplifieras ovan, där begreppet bostadsenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas 
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk standard SS 21 054: 2009 som 
en bostadsenhet. 
 
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet. 
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej 
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål  Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning 
  

Ja Ja 

S, spillvattenavlopp 
  

Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet  

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark    

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt- 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.  
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 
 

135 384 kr 169 229 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta upp till och 
med 1 200 m2  
 
en avgift per m2 tomtyta från och med 
1 200 m2 

 

53,33 kr 

 

 

16,13 kr 

 

66,66 kr 

 

 

20,16 kr 

 

 

c)  en avgift per bostadsenhet 
 

49 325 kr 61 656 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 
 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall 
inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Tomtyteavgiften enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga 
anläggningsavgifter 5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 
5.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b), tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut.  
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c) bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
 
§ 6 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

135 384 kr 169 230 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta  110,86 kr 138,57 kr 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1 a. 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b) tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 c). 
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Avgift per FP  
 

5.1 a 100 % 6.1 a 100 %  

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 100 % 6.1 b 70 %  

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 0 % -  

Grundavgift för Df om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 d 100 % 6.1 c 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1b), tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller 
i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 andra 
stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b * % 6.1 b 30 %  

avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b) tomtyteavgift, om föreskriften 
i 5.3 andra stycket så medger. 
 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt 
följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt 

- en servisledning   35 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- två servisledningar   40 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- tre servisledningar   50 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 
 

  V S Df Dg 

Avgift per FP  
 

5.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

5.1 d   100 %  

Avgift per FP 
 

6.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

6.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

6.1 c   100 %  

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a) 
respektive 6.1 c). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga 
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 % av avgiften 
enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

207 kr 258,75 kr 

 
§ 10 
Avgifter enligt 5-6 §§ och 9 § är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex. Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte 
oftare än en gång årligen.  
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§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 13 
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar  

- utförts på annat sätt  
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt  

 
ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen 
 
13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska 
fastighetsägaren betala,  

- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den 
gamla) 

- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del 
 
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren, 

- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder 
och skick av den gamla)  

- kostnaden för dess inkoppling 
 
Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
 

2 441,72 kr 3052,15 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

21,88 kr 27,35 kr 

c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

3 230,63 kr 4 038,29 kr 

d) en avgift per år och kvadratmeter (m2) 
tomtyta för annan fastighet 
 

3,25 kr 4,06 kr 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

15.1 a 35 % 55 % 5 % 5 % 

Avgift per m3  
 

15.1 b 35 % 65 %   

Avgift per bostads- 
enhet 
 

15.1 c 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 
 

15.1 d 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som 
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b), 
kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/bostadsenhet i permanentbostad 
och 100 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a), b), c) respektive d). Om mätning 
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med 
huvudmannen. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. 
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstolen. 
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet 
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift 
 
Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En fast avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

4,14 kr 5,17 kr 

 
§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) fast årsavgift. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta 
avgiften.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

14.1 a 35 %    55 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
 

689 kr 861,25 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  

 

689 kr 861,25 kr 

Undersökning av vattenmätare 

 

1 652 kr 2 065 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 

 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Förgävesbesök efter överenskommen tid 

 

484 kr 605 kr 

Vattenkiosk.    

Uppläggningsavgift inkl. 1 st. nyckel 500 kr 625 kr 

Borttappad nyckel 500 kr 625 kr 

Pris/m3 25 kr 31,25 kr 

 
För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 100 % av ovan angivna belopp. 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  
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§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt 
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 22 
Avgifter enligt §14 är baserade på indextalet Konsumentprisindex(KPI). 
När detta index ändras får huvudmannen (Tekniska nämnden) rätt att, om han finner det 
nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index 
uppräkningen baserar sig på juli månads index för föregående år. 
 
TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 24 
Denna taxa trädde i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, och 14.8 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande. 

*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning 
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 
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Behandlingsavgifter Avfall/Återvinning (exkl. moms) 
Hushåll kan fritt vid 12 tillfällen/år lämna sorterat material som kan hänföras till normalt upp kommet 
avfall inom ett hushåll d.v.s. vad man kan ta med sig när man flyttar. 

Deponirest 
Brännbart avfall* 
Blandat avfall som skall sorteras 
Blandat avfall innehållande farligt avfall 
Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar mm 
Obehandlat trä 
Behandlat trä 
Asbest** 
Grönt ris 

1 250 kr/ton 
1 100 kr/ton 
1 700 kr/ton 
2 200 kr/ton 
1 700 kr/ton 

0 kr/ton 
400 kr/ton 

1 545 kr/ton 
0 kr/ton 

*Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m. innehållande
stålfjädrar.

**Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis 

Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 

Serviceavgift för hämtning av återvinningsfraktioner m.m. (exkl. moms) 

Glasigloo 2,5 m3 246 kr/enhet 

Förutsätter att tidningar ej behöver hämtas 
oftare än var 14:e dag. 

Glasigloo < 1,0 m3 148 kr/enhet 

Tidningar i kärl 660 L 64 kr/enhet 

Tidningar i kärl 370 L 38 kr/enhet 

Övriga fraktioner av exempelvis farligt avfall, debiteras till, vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd. 

För företag och verksamheter (exkl. moms) 
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen. 

Leveranskrav 
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp och 
Skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. OBS! Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat trä, färg, 
lösningsmedel mm. 

Taxa verksamheter (exkl. moms) 
Personbil 
Personbil med släp 
Skåpbil eller Pick-up 
Skåpbil eller Pick-up med släp <3m3 

66,40 kr 
132,00 kr 
132,00 kr 
198,40 kr 

Österröds återvinningscentral 
Passerkort medger 12 kostnadsfria besök per år för hushållen. Vid ytterligare besök debiteras enligt lägsta 
verksamhets taxa. Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort för 1 000 kr/år inkl. moms. Enstaka 
besök kan köpas med betalkort enligt gällande verksamhets taxa. Nytt kort debiteras med 100 kr inkl. moms. 

Öppettider 

 09.00 – 15.00 Lördagarna den 4/1, 1/2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 

07.00 – 16.00 
16.00 – 19.00 

Mån – Fre 
Tors (ej dag före helgdag) även 
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Sydkosters återvinningscentral, Långegärde (OBS! Endast för hushåll) 

Nordkosters återvinningscentral, Västra bryggan (OBS! Endast för hushåll) 

Renhållningstaxa (inkl. moms) 

Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar 
och liknande. 

Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande 
halva antalet lägenheter. 

Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek. 

Två taxebyten/år och abonnent får göras, vi tredje tillfället utgår en extra tilläggsavgift för administrationskostnad. 

Sopkärlet ska vara placerat vid fastighetsgräns intill för sopbilen farbar väg med vändmöjlighet eller vid annan 
överenskommen hämtnings plats. 

Tariff Taxeart Hämtställe Behållarstl. Ant. hämt./år Taxa/år 

555 Miljöavgift/lgh villa 530 kr 

Å 510 Villa i tätort utan kompost S 125 - 160 52 2 445 kr 

ÅK 511 Villa med kompost S 125 - 160 26 1 559 kr 

ÅKO 512 Villa med kompost S 125 - 160 13 1 156 kr 

G 513 Villa med kompost S 125 - 160 4 854 kr 

ÅK 514 Villa med kompost K 240 26 2 005 kr 

Ö1 515 Anvisad plats utan kompost S 125 1 554kr 

ÖK1 516 Anvisad plats med kompost S 125 1 093 kr 

Å 531 Fastighet K 370 52 4 361 kr 

Å 532 Fastighet K 660 52 7 262 kr 

Å 533 Fastighet K370 med säck 52 5 305 kr 

Å 534 Fastighet K660 med säck 52 8 620 kr 

Å 537 Villa i tätort utan kompost K 240 52 3 310 kr 

ÅO 538 Villa landsbygd utan kompost K 240 35 2 514 kr 

ÅO 550 Villa landsbygd utan kompost S 125 - 160 35 2 021 kr 

ÅO 551 Fastighet landsbygd K 370 35 3 082 kr 

ÅO 552 Fastighet landsbygd K 660 35 4 981 kr 

F 560 Fritidshus utan kompost S 125 - 160 24 1 676 kr 

FK 561 Fritidshus med kompost S 125 - 160 14 1 214 kr 

FK 562 Fritidshus utan kompost K 240 24 2 180 kr 

Ö2 570 Fast. med eget trp.-tillstånd S 125 - 160 690 kr 

H2 575 Andelsby o likn. gemensam cont. 265 kr 

Tarifförklaringar, se renhållningsordningen kap 2. 

Lördagarna den 25/4, 29/8 10.00 – 13.00 

Lördagarna den 28/3, 27/6, 25/7, 26/9, 28/11 
Lördagen den 23/5 

10.00 - 13.00 
10.00 - 14.30 

Extra kärl/säck 
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Kärl/säck 
Kärl 
Kärl 
Kärl 

140 - 160 l 
240 l 
370 l 
660 l 

 64,00 kr 
79,50 kr 
98,50 kr 

175,00 kr 

Extrahämtning utanför ordinarie tur debiteras med 
dubbel avgift 

Sopbehållare (kärl eller säck) skall placeras i tomtgräns. Annan placering endast på grund av särskilda skäl. 
Vid väg utan vändmöjlighet eller väg med dålig standard skall sopbehållare flyttas fram till farbar väg. 
Vid särskilda skäl och överenskommelse om längre gångavstånd utgår tilläggsavgift enligt följande: 

 

Säckar 
Säckar 
Kärl 
Kärl 

 

5-20 m 
21-50 m 

5-20 m 
21-50 m 

Veckohämtning 
467 kr/år 

1 214 kr/år 

700 kr/år 
1 819 kr/år 

35 hämtn/år 
317 kr/år 
820 kr/år 

470 kr/år 
1 228 kr/år 

Övrig hämtning 
175 kr/år 
467 kr/år 

270 kr/år 
621 kr/år 

 

Fastigheter med för sopbil ej farbar väg eller med väg utan vändmöjlighet skall flytta fram sin sopbehållare 
till farbar väg. 

 
Med abonnemang avses tömning av 1 kärl/säck per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på abonnemang 
fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang per bebodd fastighet och en 
miljöavgift per lägenhet. Med lägenhet avses även stuga och liknande innehållande kök som kan nyttjas för 
boende. 

 
Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att nyttja gemensamt sophus med de typer av säckar 
och kärl som förekommer inom kommunen. 

 

Taxa 533 och 534 tillämpas om fastighetsägaren ej rengör sopkärl. 
 

Inom andelsbyar och liknande områden med gemensam container utgår en fast avgift/hus enligt taxa 555 
och 575 samt destruktionsavgift. Transportkostnad och containerhyra erlägges till entreprenören. Komposte- 
rare debiteras enl. tariff Ö2 taxa 570. 

 

Grovsopor: 
Grovsopor hämtas i Skee och på landsbygden gratis vår och höst till en mängd 
av 1/2 m3 = 5-6 säckar vid varje tillfälle, efter anmälan till Tekniska förvaltningen tel. 0526-191 60, därutöver 
debiteras 265 kr/m3. 
Grovsopor från Strömstads tätort lämnas till Återvinningscentralen, Österröd. 
Grovsopor på Sydkoster lämnas till Återvinningscentralen vid Långegärde. 
Grovsopor på Nordkoster lämnas till Återvinningscentralen på Västra bryggan. 

För abonnenter i huvudsak norr och öster om staden hämtas vecka 16 och 38 

För abonnenter i huvudsak söder om staden hämtas vecka 15 och 37. 

Slamtaxa 
Nedanstående priser (exkl. moms) omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter. 

 
Ord hämtning 
0–3 m3 651 kr/hämtning 
3,1–5,0 m3 770 kr/hämtning 
Utöver 5 m3 tillkommer 157 kr/m3 

 

Extra slamavskiljare/tank på samma fastighet. Rabatt 22 kr/enhet 
Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek under ord. arbetstid, 786 kr 
07:00-16:00 mån-fre helgfria dagar. 
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Tillägg vid bomkörning 449 kr 
Tillägg vid extra slangdragning 22 kr/m 

 
 

Extra arbete 
Slambil 674 kr/tim. 
Kombibil 300 l/min 200 bar 1 020 kr/tim. 
Kombibil 120 l/min 120 bar 702 kr/tim. 
Traktor med slamsläp 466 kr/tim. 
Personal 359 kr/tim. 
Övertidsersättning personal, tilläggspris 180 kr/tim. 
Tilläggsavgift för brunnslock med en diameter överstigande 90 cm  89 kr 
Destruktionsavgift för slam 200 kr/m3 

 

Betalningsansvar: 
Betalningsansvar för avgifter i enlighet med renhållningstaxan är fastighetsägare. Avgifter enligt antagen taxa 
skall erläggas till Strömstads kommun eller till av kommunen godkänd entreprenör. 
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Gäller från och med 1 januari 2021 

 

 

 
 

 

1. Lagstiftning 
Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen (SFS 

2008:526). 

 
2. Avtalsvillkor 
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av 

fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads 

kommun skall finnas ett avtal. 

 
Avtalet är uppdelat i tre delar: 

 Huvudavtal – individuellt för varje kund 

 Taxa 

 Tekniska bestämmelser 

 
3. Leveranser 
Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är ansluten 

till en gemensam fjärrvärmeanläggning. 

 
Delleveranser, d.v.s. en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi eller 

värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte kopplas 

ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads kommun då det 

påverkar åtgången av bränsle i panncentralen. 
*undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg. 

 
4. Avgifter 
Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader, 

investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är 

viktiga faktorer. 

 
 Anslutningsavgift 

Anslutningsavgift ingår i tomtpriset. 

 
 Brukningsavgift 

Brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan. 

 
5. Kundfakturering 
Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad. 

Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras. 
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Villa 

Taxan består av ett fast pris och ett energipris. 

Specifikation Fast pris kr/år 
inkl. 
moms 

Rörligt energipris kr/kWh inkl. moms 

Taxa 1 4 764,00 0,680 

 

 
Prisexempel – inkl. moms 

Årlig förbrukning Fast del Rörlig del Total kostnad per år 

10 000 kWh 4 764 kr 6 800 kr 11 564 kr 

15 000 kWh 4 764 kr 10 200 kr 14 964 kr 

20 000 kWh 4 764 kr 13 600 kr 18 364 kr 

25 000 kWh 4 764 kr 17 000 kr 21 764 kr 

 
 
 

Flerbostadshus och övrig lokal 

 
Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på 

abonnemangseffekten. 

 
Fast pris E-värde, kW Fast avgift, ronor/år 

fr.o.m. t o m exkl. moms inkl. moms 

Taxa 10 1 100 2 462 3 078 

Taxa 50 101 500 9 538 11 923 

Taxa 200 501 2 000 46 350 57 938 

 

Effektavgift: Pris, kr/år exkl. moms inkl. moms 

Taxa 10 473 x E 591,25 x E 

Taxa 50 458 x E 572,50 x E 

Taxa 200 345 x E 431,25 x E 

 

Rörligt energipris Pris, kr/kWh exkl. moms inkl. moms 

Taxa 10 - 200 0,620 0,78 
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Abonnemangseffekt – Effektavgift 

Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet får man fram genom 

att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital. 

 
Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens 

energiförbrukning. 

 
Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för E- 

värdet. 

 
Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36 – E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10. 

 
Kategoritimtal 

Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt. 

 

2200 Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning 

1700 Kontor, skolor, handel och övriga lokaler 

 

 
Prisexempel – inkl. moms 

 
Kundkategori: flerbostadshus och småhus med gemensam mätning Kategorital 

2200 

 
Årlig förbrukning 

kWh 
Effektvärde kW Fast del Rörlig del Total kostnad 

per år 

80 000 36 24 350 kr 61 800 kr 86 150 kr 

200 000 91 56 263 kr 154 500 kr 210 763 kr 

500 000 227 141 979 kr 386 250 kr 528 229 kr 

1 000 000 455 272 609 kr 775 500 kr 1 048 109 kr 
 
 

Kundkategori: kontor, skolor, handel och övriga lokaler 

Kategorital 1700 

 
Årlig förbrukning 

kWh 
Effektvärde kW Fast del Rörlig del Total kostnad 

per år 

80 000 47 30 851 kr 61 800 kr 92 651 kr 

200 000 118 79 529 kr 154 500 kr 234 029 kr 

500 000 294 180 366 kr 386 250 kr 566 616 kr 

1 000 000 588 311 549 kr 775 500 kr 1 087 049 kr 
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SN § 126 Dnr SN/2020-0005 

SN AU § 140 

 

Mål & Budget 2021 
 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål (förslag nr 2} och budget 

2021 samt taxor och avgifter 2021, med justering av färdtjänsttaxa enligt 

dagens beslut § 122 

 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 

material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 

2020-2023 

 
SD, C, L deltar ej i beslutet. 

 
Reservationer 
Simone Fischer Cederbratt (M} reserverar sig till förmån för eget förslag till 

beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag Budgetskrivelse 2021 med tillhörande mål samt taxor och avgifter. 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 signerad av controller Dennis 

Arvidsson. 

Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till Taxor och 

avgifter för år 2021 

Bilaga 1 - mål 

Bilaga 2 - mål 

 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål och budget 2021 samt 
taxor och avgifter 2021 

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2020-2023 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken 

 
Yrkanden 
Simone Fischer Cederbratt (M} yrkar bifall till målförslag nr 1 med följande 

ändring: 

1. Rekrytera utbildad personal med bra språkkunskaper samt 

vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal samt 

säkerställa ett gott ledarskap. 

 
Pia Tysklind (S} yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 

justering av färdtjänsttaxa enligt dagens beslut § 122 samt bifall till 

målförslag nr 2. 

 
Proposition 
Ordförande ställer Simone Fischer Cederbratts (M} förslag till mål mot Pia 

Tysklinds (S} förslag till mål och finner bifall till Pia Tysklinds (S} förslag till 

mål. 

 
Ordförande frågar vidare om förvaltningens förslag till beslut antas och 

finner att så sker. 

 
Protokollsanteckning 
Vi i Moderaterna ställer oss bakom förslaget till Socialnämndens 

budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för 

nämnden men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar 

som kan föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala 

budget. 

 
Simone Fischer Cederbratt (M}, 

Ledamot i Socialnämnden 

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Särskilt yttrande 
I samband med Mål och Budget för Socialnämnden vill vi i Feministiskt 

initiativ genom ett särskilt yttrande informera om att vi kommer att arbeta 

för att 6 timmars arbetsdag införs i kommunen, med start inom vissa av 

socialförvaltningens verksamheter." 

 
 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

mailto:sn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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BUN/2020-0090 
 

BUN § 89 Mål och budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

Moderaterna ställer oss bakom förslaget till barn och utbildningsnämndens 
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för nämnden 
men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan föranledas 
av en helhetsbedömning av kommunens totala budget. 

 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Förslag till budgetskrivelse 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
 att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KS.diarie@stromstad.se 

mailto:bun@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:KS.diarie@stromstad.se
mailto:KS.diarie@stromstad.se
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MBN-2020-765 
 

MBN § 145 Mål och budget 2021 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 – 

2024 

2. att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre 
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och 
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan 

Sven Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Protokollsanteckningar: 
Dag Wersén (M) får till protokollet anteckna följande: Jag ställer mig bakom 
förslaget till budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för 
nämnden med det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan 
föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala budget. 

Kerstin Karlsson (L) och Morgan Gutke får till protokollet anteckna följande: Vi står 
bakom förslaget till budgetskrivelse men det betyder inte att vi tagit ställning till 
gjorda prioriteringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ram för kommunens budgetprocess inklusive budgetberedningens förslag till 
preliminära drifts- och investeringsramar har förvaltningen tillsammans med 
nämnden arbetat fram förslag till mål- och budget 2021 inklusive plan 2022 – 
2024. 

Tillsammans med budgetförslaget lämnas samtidigt tre förslag om medel för 
utvecklingsprojekt. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse från Miljö- och byggnämnden, Mål och Budget 2021 samt plan 
2022-2024 
Taxebilaga 
Förslag till utvecklingsprojekt 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 – 
2024 

2. att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre 
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och 
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan 

mailto:mbn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten 

mailto:mbn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS/2020-0417 
 

KF § 111 Reviderad Plan- och bygglovstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny 
modell för taxor har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader 
har konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs. 
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet 
timmar. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 185 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123 
Tjänsteskrivelse 2020-06-16 
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa. 

 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
Diariet 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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TN/2020-0217 
 

TN § 101 Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och 
investeringsbudgeten 

1. Attraktivt att bo, besök och verka i 

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

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

Hur: 

1. Skapa förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad genom att planera för 
och tillhandahålla attraktiv mark och infrastruktur för företagsetableringar i 
lämpliga områden samt att aktivt marknadsföra dessa. 

2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att 
säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika 
upplåtelseformer samt att genom omvärldsanalys hålla sig uppdaterad på nya sätt 
att skapa attraktiva boendeformer. 

3. Fortsätta arbetet med att utveckla och underhålla samt skapa nya lek och 
mötesplatser. 

Förväntat resultat: 

1. Fler arbetstillfällen i mer varierade branscher. 

2. Ett ökat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder. 

3. Ett rikare fritidsutbud för barn och unga samt attraktivare mötesplatser. 

2. En hållbar kommun 

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

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

Hur: 

1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor 

1. Fortsätta att utveckla arbetet med trygghetsvandringar och tillgänglighets 
anpassningar av stadsmiljön. 

2. Ekonomisk – Genom optimeringar: 
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1. På ett systematiskt sätt jobba med ständiga förbättringar i de olika 
verksamheterna. 

2. Undersöka möjligheterna för ökad effektivitet och minskade kostnader genom 
digitalisering. 

3. En mer utvecklad samverkan mellan kommunens olika verksamheter med syfte 
att minska kostnader. 

3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning 

1. Minska fossila utsläpp från nämndens verksamheter. 

2. Utveckla skötseln av tätortsnära skogar/grönområden. 

Förväntat resultat: 

1. Social: En trygg och tillgänglig stadsmiljö för alla. 

2. Ekonomisk: En god följsamhet gentemot tilldelad budget. 

3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgängliga och mer attraktiva natur och 
grönområden. 

Följande tilläggsyrkanden i investeringsbudget för skattefinansierad 
verksamhet: 

Reinvesteringar av lekplatser med 300 000 kr samt 300 000 i plan 2022-2024. 
Återplantering träd mellan Övre bron och Kvarnen med 100 000 kr samt samma 
belopp i plan 2022-2024 för återplantering generellt. Utveckling av Plagen med 
1 000 000 kr. 

att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och 
kortfattad plan för 2022-20024 

att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering 
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i 
driftsbudgetram 2021 

att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett 
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-20024 

att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller 
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras 
till "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och 
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i 
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 

att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig 
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället 
hanteras i cykelplan 

att investering för uppgradering av pråm ska vara 1 000 000 kr i stället för 
1 500 000 kr 
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att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
vatten- och avloppsverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
fjärrvärmeverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
avfallsverksamheten. 

Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) deltar 
inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar innebär 
för tekniska nämnden en oförändrad budgetram med kompensation för löne- och 
arvodesökningar, hyresökningar, och indexuppräkning för övriga kostnader. 

En omdisponeringar av budget avseende färjeintäkterna har gjorts och nu 
budgeteras dessa på kommunen centralt. Nämnden har fått full kompensation för 
detta. Dessutom har nämnden erhållit utökad för underhåll av kommunens 
tätortsnära skog på 0,6 mnkr och ökade hyreskostnader på Mekanikern efter flytt 
av verksamheter från TP på 0,3 mnkr. 

Tilläggsäskande för ökade driftskostnader för exploateringsverksamheten på 
grund av ändrade redovisningsprinciper på 6,5 mnkr. 

Förvaltningens förslag är välja etappmål Attraktivt att bo, besök och verka i samt 
En hållbar kommun för att nämnden ska kunna bidra till att nå de av 
kommunfullmäktige antagna långsiktiga mål. 

Investeringsbudgeten för nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår till 
32,3 mnkr för 2021. 

Exploateringsbudgeten för exploateringar i genomförandefasen uppgår till 4,8 
mnkr. 

Verksamheterna inom taxekollektivet budgeterar alla med en budget i balans 
2021 och inga taxejusteringar i någon av verksamheterna. 

Investeringsbudget för nämndens taxefinansierade verksamheter uppgår till 59,3 
mnkr för 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15, controller Charlotta Björkman 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024 TN 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, vatten- och avloppsverksamheten 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, fjärrvärmeverksamheten 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, avfallsverksamheten 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och 
investeringsbudgeten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
vatten- och avloppsverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
fjärrvärmeverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
avfallsverksamheten. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar 

att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och 
kortfattad plan för 2022-20024 

att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering 
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i 
driftsbudgetram 2021 

att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett 
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-20024 

Ronnie Brorsson (S) yrkar 

att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller 
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras 
till Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och 
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i 
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 

att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig 
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället 
hanteras i cykelplan 

Morgan Gustafsson (S) yrkar att investering för uppgradering av pråm ska vara 
1 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten 

mailto:tn@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Budgetskrivelse från Liberalerna 
 
 

INLEDNING 
 
Pengar, pengar, pengar – skola, omsorg och välfärd kostar pengar 
Skattebetalarnas pengar – som ska nyttjas optimalt 
Då krävs tydliga mål – vart vill vi komma, vad vill vi nå 
En budget utan mål är bara lösa siffror 
 
2020 blev ett annorlunda år! Pandemins enorma följder kunde ingen föreställa sig i januari. 
Ingen kunde ana det brutala slaget mot handeln i Strömstad, en handel som tack vare 
norrmännen blomstrat år efter år. Att färjorna legat stilla sedan i mars innebär ett stort 
avbräck i kommunens intäkter. 
 
Den goda ekonomi som präglat Strömstads kommun i många år har ändå lagt en god grund. 
Vår ambition är att bygga vidare på detta, men det kräver ett väl utvecklat samspel mellan 
våra duktiga entreprenörer, näringslivet och kommunen. 
 
Strömstads kommun har under en följd av år redovisat ett årligt resultat på cirka 4 procent, 
vilket är bra för att klara framtida utmaningar och investeringar. Den goda ekonomin ger 
förutsättningar att långsiktigt och metodiskt arbeta vidare med att utveckla och effektivisera 
kommunens alla viktiga verksamheter. 
 
Det handlar om att skapa bra verksamheter med hög kvalitet, som bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt. Mycket viktigt, och en absolut grundförutsättning, är att alla 
kommunens medarbetare involveras i utvecklingsarbetet. Närvarande ledarskap är 
väsentligt för att nå detta. 
 
Strömstadsborna ska känna att det är lätt och enkelt att vid behov ta kontakt med 
kommunens tjänstemän. En gemensam kultur ska utvecklas i hela förvaltningen. En vi-känsla 
ska byggas upp där all personal ser till helheten. Alla, oavsett arbetsplats, ska känna stolthet 
över sitt arbete. Kommunens organisationsstruktur ska stödja detta. 
 
Vår utgångspunkt är Strömstads kommuns två övergripande visioner: 

– 2030 har Strömstads kommun 15 000 invånare 
– 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun 

 
samt etappmålen 

– En erkänt bra utbildningsverksamhet 
– Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 
– Attraktivt att bo, besöka och verka i 
– En hållbar kommun 

 

 



För att nå Strömstads visioner och mål krävs aktiva politiska beslut som leder utvecklingen i 
riktning mot målen. Det duger inte att bara passivt registrera vad som händer och sedan 
anpassa målen därefter.  
 
Långsiktig hållbarhet måste genomsyra alla politiska beslut och det gäller såväl miljömässiga 
som ekonomiska och sociala aspekter. Den politiska inriktning som vi förespråkar ska på 
både kort och lång sikt leda till utveckling, god miljö och ett gott liv för invånarna i 
Strömstad. 
 
För 2021 föreslår vi åtgärder enligt nedan: 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
Näringsliv och företagande 
Kommunen behöver ett växande och varierat näringsliv för att vara livskraftig. Det är inom 
det småskaliga företagandet som de flesta jobben skapas. För att företagarna på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna verka i vår kommun behövs att den idag upparbetade dialogen 
upprätthålls. Detta kan realiseras i form av samarbetsorgan typ det initiativ som tagits under 
namnet Strömstad & Co. 
 
Våra företagare förväntar sig att mötas av handlingskraft. För att utveckla Strömstad krävs 
stöd dels till befintliga företagare i deras utveckling, dels fokus på att aktivt verka för 
nyetableringar inom kommunen.  
 
Kommunen måste ta ansvar för att slipen i Myren sätts i stånd. Slipen är av stor betydelse 
för de marina näringarna. Berörda företagare har redan bidragit med sin del. 
 
Vi vill att  

 ett samarbetsorgan utvecklas i dialog mellan kommunen och företagarna, typ det 
initiativ som tagits under namnet Strömstad & Co 

 det initiativ som Liberalerna redovisas i motionen om en inkubator förverkligas under 
året 

 det avsätts medel i investeringsbudgeten för att färdigställa slipen i Myren (2,8 
miljoner enligt tekniska förvaltningen). 

 
 
Sjukfrånvaro  
Strömstads kommuns medarbetare ska känna att de kan utföra sitt arbete på ett optimalt 
sätt. I förlängningen bidrar detta till att sänka sjukskrivningstalen. God hälsa och trivsel på 
arbetsplatsen är två viktiga faktorer för en attraktiv arbetsgivare. 
 
Att år efter år budgetera för låg sjukfrånvaro när man vet att talen är långt över de 
budgeterade är att blunda för problemet.  
 



Framförallt inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen är det alltför 
hög sjukfrånvaro registrerad för att Strömstads kommun ska framstå som en 
arbetsgivarförebild. Åtgärder måste vidtas för att minska sjukfrånvaron. Ett stärkt och 
proaktivt närvarande ledarskap ger bättre arbetsmiljö för personalen.  
 
Vi föreslår att kommunen tar ett större helhetsansvar som arbetsgivare. En enhetlig 
personalpolitik ska gälla inom hela kommunen. Först då kan alla kommunens anställda 
känna stolthet över att vara anställda i Strömstads kommun.  
 
Vi vill att 

 alla ledare ges stöd för att nå en acceptans av gemensamma värderingar för att 
uppnå god hälsa och trivsel 

 möjligheterna för icke behöriga/icke legitimerade lärare att fullfölja sin utbildning 
utreds 

 schemaläggningen för att förbättra arbetsvillkoren inom skola och omsorg optimeras 
 

 
Servicefunktion 
Kommunens hela mat- och städfunktion bör lyftas från barn- och utbildningsnämnden, 
badbolaget och eventuella övriga aktörer till en central servicefunktion under 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Vi vill att 

 det skapas en samlad central servicefunktion för all städ- och matverksamhet inom 
kommunen. 

 
 
Kultur och fritid 
Ett rikt kulturliv är grunden för att skapa ett samhälle präglat av tolerans och öppenhet och 
motverka rädsla för det främmande. Alla har behov av meningsfull fritid för att uppleva 
livskvalitet. Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är väsentligt.  
 
Strömstad är rikt på unika kulturmiljöer både i staden och på landsbygden. Att vårda och 
synliggöra dessa är viktigt såväl för att öka kunskapen om Strömstads historia som för att 
utveckla och stärka besöksnäringen.  
 
Det är viktigt är att alla, ungdomar såväl som äldre, får meningsfulla kultur- och 
fritidsaktiviteter och att dessa är rättvist fördelade över kommunen och mellan olika 
verksamheter.  
 
Vi bedömer att det inte finns några realistiska alternativ till dagens simhall utifrån rådande 
förutsättningar. Därför bör den beslutade renoveringen genomföras. 
 
Vi vill att 

 Strömstads kommuns unika kulturmiljöer vårdas och synliggörs för att ge ökad 
kunskap och skapa möjligheter att utveckla och stärka besöksnäringen 



 större fokus sätts på kultur- och fritidsverksamheter i syfte att stödja folkhälsa och 
god livskvalitet hela livet 

 den beslutade renoveringen av badhuset genomförs 
 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Skola / utbildning 
Samtliga skolor i kommunen ska hålla hög kvalitet, ge likvärdiga utbildningsförutsättningar 
samt ha en god och lugn arbetsmiljö, inklusive en god elevhälsa.  
Andelen elever med godkända betyg för gymnasiebehörighet ska ligga på en hög nivå. För 
att detta ska lyckas måste alla känna sig trygga och finna arbetsro. Det behövs fler 
pedagoger och vuxna i skolan, inte minst för att lärarna ska få ökad tid för pedagogiskt 
arbete.  
 
Behovet av rekrytering av behörig pedagogisk personal inom förskolan och skolan kommer 
fortsatt vara stort. Därför behövs en strategisk rekryteringsplan och ett konstruktivt arbete 
där arbetsmiljön prioriteras. 
 
Kreativa och utvecklande skolmiljöer som stimulerar och motiverar fler till högre utbildning 
är viktiga för kommunens utveckling. Grunden läggs redan i förskolan, som liksom 
fritidshemmen är en viktig del i helheten för att stimulera barns och ungdomars utveckling 
och lärande. 
 
Under senare år har gjorts omfattande investeringar i lokaler för att skapa bättre arbetsmiljö 
för såväl elever som personal. En fortsatt långsiktig planering av förskole- och 
grundskolestruktur samt gymnasieutbildningar är viktig för att möta framtida behov. 
 
Vi vill att  

 det utarbetas en strategisk plan för att förbättra kompetensförsörjningen inom 
förskolan 

 det öppnas möjligheter för lärare och förskollärare att vidareutbilda sig med 
bibehållen lön för att bli legitimerade. Detta kan ske genom studier på 20 procent 
och arbete på 80 procent 

 det utarbetas en långsiktig strategisk plan för skolans lokalförsörjning 
 
 
Mat till barn och äldre  
Personalens roll i såväl tillagnings- som mottagningskök ska stärkas. Måltidens betydelse för 
hälsan och trivseln ska vara vägledande. Målet måste vara att minimera klimatpåverkan. 
Ambitionen vad gäller andelen ekologisk mat ska höjas. Möjligheten att köpa från odlare i 
närområdet ska utredas. Möjligheten att lagra närodlade livsmedel ska utredas. 
 
Vi vill att 

 andelen ekologisk mat ökas för att under året nå minst 30 procent 

 möjligheterna till inköp och lagring av livsmedel från lokala odlare utreds 



SOCIALNÄMNDEN 
 
Äldreomsorg och särskilt boende  
Tillgången till hemtjänst ska vara likvärdig i hela kommunen. En långsiktig plan för 
äldreomsorg – omfattande hemtjänst, mellanboende, alternativa boendeformer för äldre, 
som inte är i behov av särskilt boende, samt särskilt boende, ska tas fram. 
 
Vid nya särskilda boenden ska alternativa driftsformer, som till exempel intraprenad, prövas.  
 
Arbetet för samverkan med regionen gällande observationsplatser och eftervård i anslutning 
till korttidsplatserna ska fortsätta. 
 
Vi vill införa egna hemtjänstteam för varje omsorgstagare. Dessa ska baseras på en 
individuell bedömning. Genom att antalet kontakter minskar för den enskilde 
omsorgstagaren, ökar tryggheten. 
 
De pengar (cirka 8 miljoner kronor) i riktat statsbidrag som anvisats för ett äldreomsorgslyft 
ska användas för kompetenshöjning och personalutbildning. 
 
För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar det egna 
språket. Bristande kompetens i svenska språket är enligt Inspektionen för vård och omsorg 
ett riskområde. Detta kan leda till att omsorg och vård utförs på ett felaktigt sätt eller inte 
utförs alls. 
 
Vi vill att 

 ombyggnaden av Beatebergsgården färdigställs 

 Jägaren ställs om till trygghetsboende 

 underlag och lokalisering för nya särskilda boenden tas fram både på kort och lång 
sikt 

 arbetet inom äldreomsorgen fortsätter enligt de rutiner som tagits fram i samband 
med pandemin och att riktade statsbidrag satsas på kompetenshöjning 

 en långsiktig plan för äldreomsorgen inklusive alternativa boendeformer tas fram  

 hemsjukvårdens sjuksköterskor utbildas på barn inom ramen för samverkande 
sjukvård 

 det införs eget hemtjänstteam för varje omsorgstagare 
 
 

STRÖMSTADSBYGGEN/KOMMUNSTYRELSEN/MILJÖ-  
OCH BYGGNÄMNDEN 
 
Bostäder  
En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning är tillgång 
till bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen. 
 



Vi vill prioritera byggande av nya hyresrätter. Det är av yttersta vikt att byggnation på 
Magistern samt Filjestad på Sydkoster kommer igång omgående. Planerna för Rådhusberget 
måste sjösättas. Bostadsbebyggelse på landsbygden ska underlättas. 
 
För att säkra kompetensförsörjning behöver nyinflyttade som anställs på prioriterade 
kommunala jobb, till exempel lärare, få hjälp att lösa bostadsfrågan.  
 
Vi vill att 

 planerad byggnation på Filjestad och Magistern startar under året 

 planeringen för bostäder på Rådhusberget prioriteras 

 bostadsbebyggelse på landsbygden underlättas 

 nyinflyttade som tillträtt prioriterad kommunal tjänst får hjälp att lösa bostadsfrågan 
 
 

TEKNISKA NÄMNDEN/STRÖMSTADSBYGGEN/STRÖMSTADSLOKALER 
 
Fossiloberoende  
Klimatfrågan är vår största utmaning. Om målet om en fossiloberoende kommun 2030 ska 
nås krävs en långsiktig handlingsplan. Denna handlingsplan ska revideras varje år 
 
För att minska utsläppen från fordonssektorn ska kommunen vid varje byte av fordon ersätta 
det gamla fordonet med ett fossiloberoende alternativ. Samtidigt ska elinfrastrukturen 
utökas för att underlätta omställningen till fossilfria fordon såväl på land som på havet. 
 
Vid nybyggnation och renovering av kommunens fastigheter ska förnyelsebar energi 
installeras. Vid byggande av flerbostadshus ska centrumnära bebyggelse prioriteras för att 
minska avstånd och därigenom möjliggöra för fler att gå, cykla eller använda kollektivtrafik i 
vardagen. 
 
Beslut finns om att insamling av matavfall ska starta under 2021 och i samband med det ska 
möjligheten till sopsortering i hemmet utredas. Detta hälsar vi med tillfredsställelse 
 
Vi vill att 

 det upprättas en långsiktig handlingsplan för att nå målet fossiloberoende kommun 
2030 

 sopsortering i hushållen utreds och startas 
 
 
Kommunens mark och verksamhetslokaler 
Kommunens uppgift är i grunden inte att vara fastighetsägare. Därför är det bra att den 
befattning som lokalsamordnare som vi föreslog i 2020 års budget nu kommer till stånd. En 
översyn av kommunens lokaler och fastighetsbestånd nödvändig. Alla kommunägda lokaler 
ska samlas i AB Strömstadslokaler. 
 



Tekniska förvaltningens verksamhet i TP-fastigheten ska snarast avvecklas. Byggnaden är 
fortfarande oljeeldad och olämplig för verksamhet. Dessutom underlättar rivning för 
polisens planerade nybygge. 
 
Marken på Canning ska saneras och kajskoningen längs Bojarkilen ska stabiliseras. Detta 
arbete kan samordnas med bygget av bron över Bojarkilen. 
Medel ska tillföras för att ersätta nuvarande personalpaviljong vid Lokstallet. 
Etableringskostnaden är cirka 110 000 kr, hyran är beräknad till 6 600 kr/månad 
 
Kommunen har fått en mycket fin och uppskattad lekplats vid Kärleksudden. Det framstår 
tydligt att behov finns även för någon form av toalettbyggnad i anslutning till denna. 
 
Vi vill att 

 kommunens verksamhetslokaler och fastighetsbestånd ses över för eventuell 
avyttring 

 flytten av verksamheten på TP till Mekanikern påskyndas 

 medel avsätts i investeringsbudgeten för sanering av marken på Canning och 
stabilisering av kajen mot Bojarkilen (15,6 miljoner enligt tekniska förvaltningen) 

 kostnadsanalysen för en bro över Bojarkilen jämfört med kostnaden för dagens färja 
uppdateras 

 ansökan lämnas in om vattendom för såväl kajen som bron över Bojarkilen 

 personalpaviljongen vid Lokstallet ersätts snarast 

 någon form av toalettbyggnad uppförs i anslutning till Kärleksudden 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISKA NÄMNDEN/TRAFIKVERKET/VÄSTRA 
GÖTALANDSREGIONEN 
 
Kommunikationer 
Kommunen ska ha en aktiv dialog med VG-regionen för att nå målet med en fungerande 
kollektivtrafik i hela kommunen inklusive Koster. Anropsstyrd linjetrafik ska finnas till alla 
tätorter. Närtrafiken ska vara tillgänglig för alla inom kommunen utanför centralorten och 
utvecklas vidare. 
 
Pendlingsmöjligheterna med buss till och från Nordby från Strömstad, Skee och Halden kan 
förbättras. Därutöver är Bohusbanan samt bättre förbindelser till Göteborg och Oslo 
prioriterade. 
 
Arbetet med säkra trafiklösningar i korsningarna Karlsgatan/Ringvägen samt 
Grålösvägen/164:an ska intensifieras. 
 
Kommunen ska omgående återuppta arbetet med att underlätta för gående och cyklister. 
Cykelplanen ska antas och cykelväg Daftö – Båleröd samt Ånneröd – Hällestrand ska 
prioriteras. 
 



Utredningen för att ansluta Beatebergsgården till gamla E6 ska uppdateras och arbetet 
genomföras. Detta för att förbättra trafikmiljön runt servicehuset, bostadsområdet och 
skolan. 
 
Vi vill att 

 kommunen tillsammans med Västtrafik finner en lösning för att utveckla närtrafiken 
till att gälla alla utanför centralorten 

 kommunen i dialog med Västtrafik hittar en lösning på acceptabla vinteravgångar till 
och från Koster 

 en cykelplan inklusive åtgärdsplan för cykelvägar antas 

 bygget av gång-cykelväg mellan Daftö och Båleröd påbörjas med målet att därefter 
fortsätta med gång-cykelväg mellan Hällestrand och Ånneröd 

 kostnaden för en direkt vägförbindelse mellan Beatebergsgården och gamla E6 
uppdateras med mål att starta arbetet snarast 

 
 

KOSTER 
 
Kosteröarna måste ses i ett helhetsperspektiv. Det geografiska läget och småskalighetens 
speciella förutsättningar måste beaktas för att samhällets olika funktioner ska fungera 
tillfredställande för den enskilde kommuninvånaren. För att nå bästa möjliga service med 
aktuella resurser krävs mer övergripande och samlad planering inom kommunal förvaltning, 
och större inslag av lokala lösningar.  
 
Koster är ett mycket starkt varumärke med många besökande och med ökad internationell 
uppmärksamhet vilket Kosterhavets Nationalpark starkt bidragit till. Det finns 
förutsättningar för utveckling av nya företag, som stärker Koster och därmed kommunen i 
sin helhet. 
 
Infrastruktur, boende, lösningar för vatten och avlopp samt lokal företagsutveckling är 
avgörande för Kosters utveckling som fungerande åretruntsamhälle. 
 
Bostäder på Filjestad är prioriterade och projektet ska fullföljas snarast.  
 
Vi vill att 

 bygget av bostäder på Filjestad kommer igång under året  

 det startas en samlad genomlysning av kommunal service på Kosteröarna i syfte att 
finna en helhetslösning som tillgodoser kosterbornas behov 

 arbetet med den lokalt genomförda VA-utredningen i syfte att möjliggöra 
nybyggnation fortsätter 

 aktiv dialog inleds med VG-regionen för att nå målet en fungerande kollektivtrafik i 
hela kommunen inklusive Koster 

 

Strömstad den 17 november 2020 

 

För Liberalernas kommunfullmäktigegrupp 

Lars Tysklind, gruppledare 
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Strömstads kommun framåt och igenom pandemin. 

Vision 2030:  

15 000 invånare och fossiloberoende - styr kommunen framåt till 2030. 

Strömstads kommun har årtionden bakom sig som en framgångsrik kommun, ordnad 
ekonomi, nyföretagande, inflyttning och framgångsrika företagare. Vilket lett till låg 
arbetslöshet till gagn för alla Strömstadsbor. Nu mitt i pandemikrisen ser allt annorlunda ut. 
Norges stängda gränser mot Sverige sätter Strömstads näringsliv, kommuninvånare och 
offentliga verksamheter på prov.  

Kommunens anställda har ställt om på många sätt och personal inom äldreomsorgen 
genomför fantastiska insatser.  
Verksamheter ställs nu inför nya utmaningar som att snabbt fånga upp arbetssökande och 
stödja initiativ som skapar ny framtidstro för hela Strömstad. Det nya, och för Strömstads 
del, mer rättvisa kommunala utjämningssystemet har räddat kommunens ekonomi under 
2020 då färjeintäkter uteblivit och kommer även framgent att ha stor betydelse för 
ekonomin. Det krävs dock många åtgärder från kommunens sida som idag är svåra att 

identifiera. Centerpartiet driver på och medverkar aktivt till nationella överenskommelser 
om stöd riktat till företag och enskilda näringsidkare. Strömstads kommun kommer behöva 
för sin del ta olika framåtsyftande initiativ för fortsatt tillväxt. Där hållbarhet och grön 
omställning är en given inriktning och ett digitalt språng är avgöranden. Västra 
Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund är nu viktiga 
samverkansorganisationer. Strömstads kommun måste analysera och identifiera de 
påfrestningar som kommunal verksamhet har ställs inför under pandemin och inför budget 
2022 föreslå åtgärder som i förebyggande syfte kan möta kommande utmaningar.  

 

Välmående företag, bra företagsklimat och bostäder leder till jobb, välfärd och framtidstro 
(FNs globala mål 8, 9, 11 och 12) 

Avgörande för Strömstads kommuns fortsatta positiva utveckling och tillväxt är bostäder, bra 
näringslivsklimat och möjlighet för företag att utvecklas. Det är tillväxt med fler 
kommuninvånare som betalar skatt som skapar möjligheter att möta de välfärdsbehov en 
åldrande befolkning kräver.  

Kommunen måste tillsammans med lokala företagare skapa bra förutsättningar för 
återskapandet av jobb och locka möjliga nyetableringar. Det är genom i kommunen 
etablerade företag som det snabbast går att återhämta jobb som försvunnit. Och det är 
nöjda lokala företagare som är de bästa att sprida intresse för kommunen och locka 
nyetableringar till kommunen. Vi behöver lägga större vikt vid officiella näringslivsrankingar, 
då dessa är ett av Strömstads fönster mot omvärlden.  

Initiativ från näringslivet som Strömstad & Co är naturligt att kommunen aktivt deltar i. 
Kommunen behöver återuppta arbetet med centrumutveckling tillsammans med det lokala 
näringslivet och kommuninvånare. Centrum är satt under press och måste stärkas som en 
intressant mötesplats att vistas i till gagn för handel och butiker. Turistrådet Västsveriges 
initiativ, Hållbarhetsklivet, visar på besöksnäringens engagemang för långsiktigt hållbara mål. 
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Centerpartiet vill under 2021: 

- genomföra öppna dialogmöten som stimulerar och tar tillvara nya tankar och idéer från 
företagare och allmänhet.  

- att Strömstads kommun målmedvetet arbetar med att förbättra näringslivsklimatet med 
målsättning att få bättre omdömen i näringslivets ranking av kommuner. 

- att Strömstads kommun beslutar ingå i näringslivets satsning Strömstad & co. 

 

Strömstads kommun tar initiativ för att gå framåt - överta arbetsförmedlingens ansvar och 
resurser under en försöksperiod  
(FNs globala mål 3, 8, 9 och 11) 

När arbetslösheten ökar snabbt och arbetssökande till stor del kommer från en och samma 
bransch så blir det extra påfrestning på dem som ansvarar för att ge stöd.  
Det är alltid viktigt att kommunen agerar aktivt men speciellt nu när det sker dramatiska 
förändring på arbetsmarknaden. Fokus framåt måste vara att förebygga arbetslöshet, 
begränsa ökningen av försörjningsstödet och förebygga psykisk ohälsa.  
Att då initiera övertagande av resurser och ansvar som idag hör Arbetsförmedlingen till vore 
en möjlighet att få en mer lokalt sammanhållen service såväl till företagare som för enskilda 
arbetssökande. Detta är också i linje med SKRs syn på Arbetsförmedlingens fortsatta närvaro 
i kommunerna.  
 
Centerpartiet vill under 2021: 

- att Strömstads kommun gör, med hjälp av ex SKR, en framställan till regeringen om att 
överta resurser och ansvar som idag Arbetsförmedlingen förfogar över. Kan lämpligen 
börja som försök. 

 

Agenda 2030 för hela kommunen framåt till fossiloberoende 2030  
(FNs globala mål 7 och 13) 

Den stora utmaningen framöver, utöver effekterna av pandemin, är målet om det hållbara 
samhället. Kommunens övergripande vision fossiloberoende 2030 är ett mål där Strömstad 
visar på det delade ansvaret för att nå Sveriges övergripande mål om inga nettoutsläpp av 
växthusgaser 2045.  
Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen är i sin linda och behöver trappas upp.  
Politiken behöver tydliggöra målsättningen genom att tillsätta ett Agenda 2030-utskott 
under kommunstyrelsen dit tjänsten som miljöstrateg knyts. Uppgiften ska vara att 
identifiera och följa politikområden utifrån ett övergripande perspektiv, och till 
kommunstyrelsen initiera förslag som ligger inom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.   
Många företrädare inom näringslivet lyfter hållbara produkter som en konkurrensfördel och 
på samma sätt ska Strömstads kommun konkurrera med andra kommuner genom att ligga i 
topp som en engagerad miljökommun.  
Strömstad är rik på både sol och vind vilket tydligare borde ingå i bolagens uppdrag att 
investera i. Bostads- och lokalbolagen bör få i uppdrag att arbeta fram tidsplan och 
investeringsplan för solenergianläggningar på kommunägda fastigheter. 
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Pandemin har lärt oss att hitta alternativ till bilen och inneburit ändrat beteende. Det är läge 
att öka takten från fossildrivna fordon, till fordon med alternativt bränsle, både tunga fordon 
såväl som bilparken i övrigt.  
Infrastruktursatsningar är investeringar som lämpar sig ypperligt under lågkonjunktur och 
ofta tillför staten nya resurser när konjunkturen viker. Därför måste kommunen färdigställa 
planer för lämpliga investeringar som cykelvägar såväl som digitala redskap. 

Centerpartiet vill under 2021: 

- att översyn av Policy för tjänsteresor görs med syfte att minska resor och transporter och 
stimulera digitala möten och konferenser. 

- att översyn av Policy för inköp och upphandling görs med syfte att stärka miljö och 
hållbarhetskraven. 

- att vid inköp av tyngre fordon ska det alltid i upphandlingsunderlaget efterfrågas fordon 
med alternativa bränslen. 

- att bostads- och lokalbolaget ges i uppdrag att anta en tidsplan och investeringsplan för 
solenergianläggningar på lämpliga kommunägda fastigheter. 

- att ett Agenda 2030 utskott under kommunstyrelsen bildas. 

 

Cykelsatsningar leder hälsa och miljö framåt   
(FNs globala mål 9,11 och 13) 

För att människor ska välja cykel i stället för bil krävs trygg, säker och modern infrastruktur. 
Både gamla och yngre ska känna trygghet inför valet att välja cykel som fortskaffningsmedel. 
Strömstads kommun måste återta arbetet med att skapa säkra och sammanhållna cykelstråk 
i både centrum och utanför tätort. Överläggningar med Trafikverket behöver fördjupas för 
att aktualisera cykelstråk där medfinansiering från staten bör vara aktuellt. 

Centerpartiet vill under 2021: 

-att den framtagna cykelplanen, som avser de centrala områdena av Strömstads tätort, 
omgående lämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

-att vägstråket Ånneröd - Hällestrand samt Daftö - Båleröd aktualiseras som prioriterade 
cykelvägar vid överläggning med Trafikverket om medfinansiering. 

-att planerna för gång och cykelväg i och kring centrala Skee åter aktualiseras. 

-att i investeringsbudgeten inledningsvis avsätta 3 miljoner kronor utbyggnad av nya 
cykelvägar/banor. 

 

Digitalisering - Strömstads kommuns väg framåt  
(FNs globala mål 9) 

Staten satsar nya 1,4 miljarder 2021 för storsatsning på att bygga ut bredband. Det är 
avgörande att bredbandsutbyggnaden sker över hela landet för att digitaliseringen ska få 
den positiva effekt som robust infrastruktur med hög kapacitet kan ge enskilda 
kommuninvånare och företagare.  
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Utbyggnad av fibernät i Strömstads kommun har pågått i ett antal år och har nu en 
anslutningsgrad av hushåll på drygt 75%. Digitaliseringen krävs som en del i att nå 
hållbarhetsmålen, för att alla ska kunna ta del av offentlig service på smart och rättvist sätt 
och skapa möjlig näringslivsutveckling och boende i hela kommunen. 

Äldreomsorgen går före och arbetar med digitaliserade hjälpmedel vars erfarenheter måste 
tas till vara. Sommarens kulturverksamheter har också visat vägen där kreativa kulturutövare 
gett uppskattade föreställningar över nätet. 

Det är alltid de vita fläckarna som har svårighet att finna lösningar, och det är just därför som 
både EU och riksdagens avsätter stora resurser till fiberutbyggnad. Fiberföreningarna har 
med otaliga timmars ideellt arbete gett resultat, och idag finns möjlig fiberanslutning till 
drygt 90% av hushållen. Till 2024 borde målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har 
möjlighet att anslutna med fiberuppkoppling.  
Strömstadsbyggen bör gå före och installera smarta digitala lösningar som underlättar för 
hyresgäster oberoende av ålder.  

 

Stadsnät i hela kommunen är vägen framåt    
(FNs globala mål 9) 

StrömstaNet är med det nära samarbete ihop med de fyra Fiberföreningarna en unik till gång 
som Strömstad förfogar över. Vi har ett öppet och fritt stadsnät som täcker hela kommunen. 
Strömstad förfogar därmed över ett kommuntäckande fiberoptisk och framtidssäkert 
bredbandsnät.  
Det skapar förutsättningar att utveckla kommunala tjänster till alla invånare i Strömstad, 
utveckla digitala kommunikationer för alla och ger förutsättningar för trådlös 
kommunikation för 4G/5G. Ett stabilt och öppet fibernät i hela kommunen är en viktig 
infrastruktur i samhällsbyggandet på samma sätt som vägar, gator, el, vatten och avlopp. 

Strömstads kommun måste ta sin del av den nationella och regionala strategin för att 
digitaliseringens möjligheter ska få genomslag i verksamheter och hos medborgare i hela 
kommunen. Västra Götalandsregionen, VGR, har som mål med bredbandsutbyggnaden att 
år 2024 ska 99,9 % av alla hushåll skall ha möjlighet till ett robust bredbandsnät.  

 
Centerpartiet vill under 2021:  

- att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa hela koncernen och dess 
verksamheter i syfte att lägga en investerings och utbildningsplan för ett digitaliseringslyft 

- att Strömstads kommun ska vara drivande i att möjliggöra att alla våra invånare ska 
kunna ha tillgång till bredbandsmålet som finns på regional nivå, 100 MB/sek i båda 
riktningarna. 

- att 2024 skall målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har möjlighet att anslutna 
med fiberuppkoppling. 

- att Strömstadsbyggen planerar för och installerar smarta digitala lösningar som 
underlättar för hyresgäster oberoende av ålder.  
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Äldreomsorg och Särskilt boende 
(FNs globala mål 3) 

Andelen äldre kommer att öka och därmed behovet av särskilda boendeplatser. Ett nytt 
särskilt boende som möter dagens och framtidens krav på lägenheter med tillhörande 
lokaler behöver projekteras i syfte att ersätta Jägaren som i dagsläget inte svarar upp mot 
dagens krav.  
Utredningar visar att år 2030 behöver kommunen kunna erbjuda 149 särskilda boende 
platser vilket innebär ytterligare 15 - 20 platser för personer med omfattande vård och 
omsorgsbehov. Ombyggnaden av Beatebergsgården ska färdigställas och anpassas efter 
dagens behov och krav. 
Alternativa driftsformer som till exempel intraprenad bör prövas inom kommunen. 
Kompetenshöjande insatser till framförallt baspersonal behöver startas. Äldreomsorgslyftet 
ger stora möjligheter då kommunen kan rekvirera stöd upp till ca 2,4 miljoner för detta.  
Det permanenta statsbidraget riktat till äldreomsorgssatsning om 5,7 miljoner (som inte 
redovisas i budgetunderlag) kan användas till att höja kvaliteten genom tex att åter införa 
aktivitetsombud i verksamheterna och till kultursatsning riktat till äldre. 
Samarbetet med regionen behöver fortsatt utvecklas. Detta kan ske genom vidareutveckling 
av samverkande sjukvård med fler lösningar som kan utvecklas lokalt. 
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens digitaliserings-
satsning och en av tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.  
 
De nationellt samverkande partierna Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna har prioriterat ekonomiskt stöd till kommunernas 
äldreomsorgsverksamhet. Den absolut viktigaste uppgiften är att fortsatt skydda de äldre 
från Covid-19. De resurser som tillförs kommunen, i form att statligt stöd till äldreomsorg, 
ska tillföras socialnämndens ram. Gäller både tillfälliga resurser till för kompetensutveckling 
via äldreomsorgslyft såväl som de permanenta bidrag för äldreomsorgssatsning som 
kommunen erhåller. Så även övriga medel som är ämnade för verksamhet som 
socialnämnden ansvarar för ska överföras. 
 
Centerpartiet vill under 2021 

-arbeta fram en långsiktig plan för äldreomsorgen inklusive alternativa boendeformer, 
samt se till att det finns planberedskap för nybyggnation av sådana boenden/bostäder. 

-arbeta för att ytterligare utveckla samverkandesjukvård med regionen, samt att 
tillsammans med regionen arbeta för att observationsplatser och eftervårdsplatser 
tillskapas kopplat till kommunens korttidsplatser. 

-starta och fortsätta ombyggnationen av Beatebergsgården. 

-arbeta med framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. 

-skapa förutsättningar för att rehabutredningar ska kunna genomföras i Strömstad via 
Samordningsförbundet väst. 

- att statligt stöd, 5,7 miljoner kronor, riktat till äldreomsorg förs till socialnämndens ram 
varav 200 000 kronor används för satsning på kultur för äldre, tillsammans med 
kulturförvaltningen. 
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-att de statliga bidragen riktat till kompetensutveckling via äldreomsorgslyftet om 2,4 
miljoner kronor överförs till socialnämnden för utbildningssatsning inom vård och omsorg. 

-att resurser ämnade till individstöd och för ökade kostnader för vit avdelning på 
Beateberg, tillsammans 6,2 miljoner kronor, överförs till socialnämndens ram. 

-att digitalisering av verksamheterna fortsätter. 

 

Barn och Utbildning  
(FNs globala mål 4 och 8) 

År 2020 har slagit hårt mot Strömstad. Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde 

måste därför anpassas till att fler kommuninvånare kommer efterfråga utbildnings-
möjligheter och för att möta kommunens behov av kompetensförsörjning. Barnen och de 
vuxna inom verksamheten kommer vara framtidens resurs och måste därför få en bra 
utbildning. Förskolan kommer i framtiden sakna kvalificerad personal p g a pensionsavgångar 
i kombination med att det råder brist på utbildade förskollärare nationellt. Barn- och 
utbildningsnämnden tillförs 0,8 miljoner till förstärkning utveckling av det arbete som 
startats med externa medel för kompetensutveckling/utbildning av personal inom förskole-
och fritidsverksamheten. Gymnasiet måste under 2021 marknadsföras bättre för att fler 
elever ska välja Strömstad Gymnasium. 

Flera av nämndens verksamheter saknar ändamålsenliga lokaler. Med nämnden som 

sakägare ska utredning under 2021 göras av förvaltningens lokalbehov och ansvara för hur 
verksamhetens nuvarande och framtida lokaler formas och används. Under 2021 ska 
biblioteksverksamhetens behov utredas för att utveckla verksamheten till att kunna erbjuda 
ett modernt mediatek med mer flexibla öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya 
besökare. Verksamheten ska tillsammans med bibliotek i samverkan - Bibliotek i Ranrike - 
fortsätta att utvecklas med fler olika typer av media. En fortsatt satsning på digitalisering är 
ett måste. Många olika media erbjuds idag digitalt vilket en stor del av invånarna 
konsumerar. Detta kan handla om allt mellan ljudböcker och spel till olika plattformar. 

Strömstiernaskolan behöver fler och bättre anpassade lokaler till dagens moderna 
undervisning. Arbete pågår med att planera för ombyggnad av framtidens högstadieskola i 
Strömstad. Elevantalet växer och högstadieskolan kräver mer ytor. Grundsärskolan och 
kulturskolan finns nu i skolans lokaler, men kommer att behöva flytta för att göra plats åt fler 
elever på högstadiet. Det leder till att kulturskolan kommer att få svårt att bedriva sin 
verksamhet optimalt i sina lokaler. Under 2021 bör lokaler hittas och flytt påbörjas.  
Vidare behöver Strömstiernaskolan nuvarande ytor och matsalen behövs som 
samlingspunkt. Därför är utbyggnad av det befintliga köket kontraproduktivt då ytterligare 
samlingslokaler därmed tas i anspråk till annat. 

För snart 60 år sedan invigdes idrottshallen i Skee, byggd och anpassad för dåvarande skolas 
storlek och undervisning. Idag är skolan utbyggd med fler elever och undervisningen är 
moderniserad. Under 2021 ska planering starta för att bygga ny idrottshall i Skee. 

I samarbete med socialnämnden ska också möjligheten att studera från vårdbiträde till 
undersköterska under arbetstid utökas med fler tjänster inom ramen för äldreomsorgslyftet. 



  

Centerpartiets Budget 2021                                                                 8  
 

 

Centerpartiet vill under 2021: 

- att barn- och utbildningsnämnden tillförs 0,8 miljoner till förstärkning av det arbete som 

startats med externa medel för kompetensutveckling/utbildning av personal (överförs från 

utvecklingsresurs). 

- att BUN som sakägare utreder och planerar för framtida lokalbehov för verksamheter 
som idag finns på Strömstiernaskolan. Ombyggnation ska planeras starta senast 2022. 

-att biblioteksverksamheten arbetar vidare med att erbjuda ett modernt mediatek med 
mer flexibla öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya besökare. 

- att BUN och socialnämnden gemensamt arbetar för att utöka antalet platser inom vård 

och omsorg på vuxenutbildningen. 

- att utreda möjligheterna att stödja barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare. 

- att planering av ny idrottshall i Skee startar. 

 

Måltider för hälsa välmående och med miljöansvar  
(FNs globala mål 2, 3, 12) 

För att kunna leverera ett bra arbete varje skoldag krävs att barnen får bra och nyttig mat. 
Kommunens äldre bör på motsvarande sätt garanteras bra kvalitet på maten, viktigt för både 
livskvalité och välmående. Idag bedrivs måltidsverksamhet i undermåliga lokaler och de 
behöver genast ersättas. Därför ska den planerade byggnationen av multiköket starta år 
2021 och projektering ska göras av mottagningskök på alla äldreboenden och skolor. För att 
säkerställa trygg och säker mat ska vi fortsätta aktivt välja svenska råvaror så långt det bara 
är möjligt. Andelen ekologisk mat ska vara minst 30 % och 5% ska vara lokalproducerad. 
Måltidsorganisationen ska genom aktivt arbete 2021 minska matsvinnet med minst 10%, 
som ett led i arbetet med Agenda 2030. 

Centerpartiet vill under 2021: 

- att byggnation av multiköket påbörjas. 

-att minst 30% ska vara ekologiska livsmedel. 

-att minst 5% ska vara lokalproducerade livsmedel. 

-att matsvinnet ska minska med 10%. 

-att svenska råvaror väljs i första hand. 

 

En jämställd och jämlik kommun leder utvecklingen framåt 
(FNs globala mål nr 5 och 10) 

Det är lätt att tro att vi lever i ett jämställt samhälle. I förhållande till flera länder som går åt 

motsatt håll är Sverige fortfarande relativt jämställt.  
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Under pandemin har det kommit rapporter om att våld i hemmet har ökat och det sätter en 

stor press på kvinnojourerna. Strömstads Kommun måste säkra att Kvinnojouren har ett 

hållbart stöd från kommunen över tid. 

Att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck kräver ett målinriktade arbetssätt med 

relevant kunskap. I samarbete med polisen behövs ett uttalat mål att arbetet mot våld i 

hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras. 

Att analysera hur jämställd och jämlik kommunens verksamheter är genom könsuppdelad 

statistik, är inte bara rättvist utan också smart eftersom det skapar utveckling.  

Gender Budgeting är ett sätt att med budget och bokslut kunna se hur gemensamma 

skattemedel fördelas. Det handlar inte om att ge de ena eller andra mer, utan ungefär lika 

mycket. Centerpartiet vill att det tas fram ett gemensamt underlag för nämnder och bolag 

för att kunna redovisa öppet i kommunens bokslut.  

Exempel på siffror som kan redovisas kan vara antal anställda, kvinnor och män, snittlöner, 

utbildningsnivå bland kvinnor och män i de olika förvaltningarna och bolagen. Besökare på 

kultur och fritidsarrangemang, fördelat på kvinnor och män. Fördelningen bland de 

förtroendevalda ska också redovisas för de olika nämnder och bolag. 

På sikt kan det arbetas fram olika parametrar för vad som ska redovisas. 

Centerpartiet vill under 2021: 
  
- att stödet till kvinnojouren är hållbart över tid. 

- att det i medborgarlöftet med polisen anges att våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck ska vara ett av de prioriterade områdena. 

-  att varje nämnd redovisar i kommunens bokslut hur de arbetat med jämställdhet. 

- att Gender Budgetering på sikt införs i hela kommunen. 

- att det i budgetarbetet inför 2022 arbetas fram vilka siffror som ska redovisas i bokslut. 

 

Bostäder  
(FNs globala mål 11) 

En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning är tillgång 
till bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen.  

Både byggande av hyresrätter och att underlätta byggande på landsbygden bör därför 
prioriteras. Det är fortsatt av yttersta vikt att byggnation på Magistern samt Filjestad på 
Sydkoster inleds och att ytterligare förhalningar i ärenden undviks.  

Dessvärre är bostäder på Canning området nu avblåst vilket är direkt kontraproduktivt och 
ger därmed inte det tillskott av bostäder som kan stärka centrum. Bostadsbyggandet på 
Filjestad har lagts i långbänk. Förhoppningsvis finns majoritet för att återigen besluta att 
prioritera bostadsbyggande på Filjestad med start 2021. Likaså måste det finnas planer för 
att möta befolkningsstrukturen i Strömstad och behov av nya äldreboenden som flexibelt 
möter olika hjälpbehov. 
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Centerpartiet vill under 2021 

- att planerad bostadsbyggnation på Filjestad och Magistern startar under 2021. 

 - att planeringen för bostäder på Rådhusberget slutförs och byggnation beslutas. 

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på landsbygden för 
försäljning. 

- att på landsbygden tillåta byggande av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan 
krav på detaljplan och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige. 

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling eller annan 
småskalig verksamhet. 

- att Mariedal anges i FÖP Strömstad-Skee som möjlig framtida plats för särskilt boende. 

 

Canning och Myren – Strömstads centrumnära utvecklingsområden  
(FNs globala mål 11) 

I en lågkonjunktur är byggande av bostäder och infrastruktur en viktig motor som får många 
positiva effekter på andra verksamheter. Därför är det förvånande att detaljplanen för 
bostäder på Canningområdet avvecklas mitt i pandemiåret när dessa planer kanske varit det 
mest lämpligaste att nu satsa på.  
Dessutom görs detta med avvecklingskostnader på 15.4 miljoner.  

I centrumnära läge finns nu förorenad grusplan som måste åtgärdas samt en kaj som idag är 
avstängd. Även om det fortsatt ska vara en stor parkering så krävs sanering och 
iordningsställande av området. Platsen är ett aktivt promenadstråk och måste uppfylla både 
trygghet och säkerhet.  

Planering av bro över Bojarkilen måste återupptas så att staden knyts ihop med en året-runt 
säker infrastruktur.  

Det beslutade köpet av Pilen 5, där 40% är outhyrt, kräver många insatser för att inte belasta 
kommunen negativt och måste anses vara i tid en felsatsning då kommunens ekonomi är 
satt under hårt tryck. Dessutom lämnade EY i mars en kritisk granskningsrapport - 
Granskning av lokalförsörjningsprocessen. EY skriver följande i rapporten:  
”Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt att det finns tillräckliga underlag för att 
bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Granskningen visar att det saknas en 
aktuell lokalbehovsanalys för kommunen, men att ett utvecklingsarbete är påbörjat. Vidare visar 
granskningen att kommunstyrelsens inte säkerställt ett arbete med tillräckliga underlag för beslut 
kopplade till lokalförsörjning.”   

 
Köpet av Pilen 5 bör pausas med anledning både av revisionsrapportens kritiska granskning 
av kommunens lokalförsörjningsprocess och i avvaktan på analyser av vilka ekonomiska 
konsekvenser pandemin får för Strömstads kommuns ekonomi.  
 

Förhoppningen är att det snart är start för byggnation och exploatering av industriområdet 
Myren med hotell och bostäder. Det är viktigt för kommunen, och stadens välkomnande, att 
det under 2021 inleds samarbete med aktuella fastighetsägare, så att sanering, byggnation 
och uppsnyggning av södra infarten kan ta fart.  
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Det är olyckligt att två att kommunens mest attraktiva, havsnära områden, som skulle kunna 
stärka stadens centrum på ett fantastiskt sätt, måste beskrivas som allt annat än attraktiva.  

Centerpartiet vill under 2021: 

- att plan för sanering av mark och byggnader samt iordningsställande av kaj på 
Canningområdet prioriteras.  

- att åtgärder för ett tryggt, säkert och vackert promenadstråk genom Canningområdet 
prioriteras. 

- att planering av bro över Bojarkilen återupptas. 

-att köp av Pilen 5 pausas. 

- att 10 miljoner som beslutades om av kommunstyrelsen (20201028) för 

renoveringsinsatser i Pilen 5 stryks 

- att kommunen initierar, tillsammans med fastighetsägare, en uppsnyggning av södra 
infarten till Strömstad. 

 

Tydliggörande av kommunens styrning av lokalförsörjningsprocesser - leder effektiviteten 
framåt.  
(FNs globala mål 11) 

Det finns idag otydligheter om var övergripande prioriteringar görs och hur beslut av 
nämnder och kommunfullmäktige respekteras.  
Det sker omprioriteringar inom bolagen vad gäller beställningar av lokaler som går emot 
kommunfullmäktige beslut. Det görs nya utredningar som inte följer förvaltningarnas 
beställningar. Alla omtag leder till fördröjningar av investeringar som är akuta och redan 
borde påbörjats. Som ex kan nämnas det multifunktionella kök som kommunfullmäktige 
beslutat om och som förvaltningen fortsatt arbetar efter medan Strömstads Lokalers styrelse 
valt att göra helt nya egna utredningar som uppenbarligen inte inkluderar de faktorer som 
facknämnden valt. Ett annat ärende är renovering av Strömstads Badhus där styrelsen inlett 
egna utredningar med annan inriktning än vad kommunfullmäktige beslutat. 
 
EY lämnade i mars 2020 en kritisk granskningsrapport avseende Lokalförsörjningsprocessen i 
kommunen och anger brister som måste åtgärdas:  
• Tillse att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och bolag samt att 
denna fördelning efterlevs. 
 • Tillse att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och 
lång sikt. 
 

Centerpartiet vill under 2021: 

-att roll- och ansvarsfördelning avseende lokalförsörjningsprocessen tydliggörs mellan 
styrelsen, nämnder och bolag samt att denna fördelning efterlevs. 

-att översyn av ägardirektiven till Strömstadslokaler görs med syfte att värdera om 
förtydligande i någon riktning behövs. 
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Kulturen leder oss framåt genom pandemin  
(FNs globala mål 3 och 12) 

Kulturens roll för både gamla och unga har synliggjorts detta pandemins förödande år. 
Många vittnar om att ensamheten är nog så pressande som pandemin i sig. Nationellt har 
kulturen prioriterats i de stöd som getts ut till aktiva kulturutövare. Kulturutövarna i 
Strömstad har låtit kreativiteten blomma ut till glädje för många äldre runt om i kommunen. 
Ambulerande uppträdande på trygga platser runt om i kommunen eller via 
streamingtjänster. Många har tryggt suttit hemma i soffan och applåderat. Intäkterna blir 
dock inte desamma.  
 
Konsthallen Lokstallet, med sin höga kvalitét på utställningar, lockar en bred publik, är viktig 
för kulturens utveckling och lyfter kulturutbudet lokalt såväl som regionalt. Därför erhålles 
ekonomiskt stöd från VGR vilket ställer krav på att kommunen är aktiv både i verksamheten 
och i samarbetet med VGR.  
Många vittnar om vikten av kulturaktiviteter då restriktionerna för många känns psykiskt 
pressande. Kulturen har oftast små medel att tillgå, men de kommunala medel som ges 
leder till att utbudet mångfaldigas på ett oerhört fascinerande sätt.  
Därför bör kulturverksamheten lyftas fram och ges möjlighet att utvecklas för att fortsatt 
kunna möta den nu minimala publiken oberoende om det är turné till ett äldreboende, 
platser runt om i kommunen eller över nätet. 
 
I den digitala strategin ”Enklare, öppnare, effektivare och hållbart - den digitala agendan, 
"Smart region Västra Götaland" går det att läsa om digitaliseringens möjligheter: 

” Digitaliseringen ger oanade möjligheter till konstnärligt skapande och kunskapsproduktion. 

Medborgaren blir på ett nytt sätt både konsument och producent av kultur.” Det borde vara 
naturligt att även Strömstads kommun är lika med smart kommun där digitala redskap är 
naturliga inom alla verksamheter. 
 
Strömstads kulturmiljöer är på många sätt fascinerande men måste synliggöras. Under 
pandemiåret söker människor nya besöksmål Sverige runt. Strömstad ska fånga detta 
intresse och stärka kommunen med kvalitativt bra besöksmål. Kommunens olika 
kulturplatser behöver inventeras för att möta det ökade intresset och det behövs en 
utvecklingsplan för detta. Kommunen har erfarenhet av samarbete med andra intressenter 
vad gäller insatser för att öppna upp kulturmiljöer där både länsstyrelse och  
Bohuslänsmuseum och föreningslivet är naturliga samarbetspartners. Möjliga EU-stöd ska 
undersökas.  
 
Centerpartiet vill under 2021: 

-att inventering av kommunens kulturmiljöer genomförs och åtgärdsplaner bereds inför 
budgetarbetet 2022. 

-att det genomförs en kultur för äldre-satsning, som gemensamt projekt mellan 
socialförvaltning och kulturförvaltning, med en budget om 200 000 kronor som belastar 
statsbidraget om 5,7 miljoner som är erhållna medel för en stärkt äldreomsorgsatsning och 
som tillförs socialnämnden. 
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Föreningar och fritidsverksamhet stärker demokratin  
(FNs globala mål 11) 

Aktivt fritids- och kulturliv förutsätter aktiva och engagerade föreningar och invånare i alla 

åldrar. Det är viktigt med kommunala resurser för att stödja och stimulera nya såväl som 

etablerade föreningar. Ett starkt, inkluderande och ansvarstagande civilsamhälle med många 

lokala föreningar och aktiva medlemmar stärker demokratin och förståelse för varandra 

oberoende av bakgrund. 

Exempel på ideella krafters förmåga är satsningen på Skee Multisport arena och Skateparken 

i Strömstad. Med ömsesidigt engagemang mellan det offentliga och civilsamhället så leder 

det till framgångsrika lösningar. Initiativen började som medborgarförslag och idéer vid de 

öppna Dialogmöten på Kulturhuset Skagerack som genomfördes för några år sedan. 

Projekten har genomförts med mycket ideell kraft och externa medel från ex Leader och 

Allmänna arvsfonden mm.  

Stimulans och stöd till föreningslivet är viktigt för en positiv utveckling för den enskilde såväl 

som för samhället. En förutsättning för ett aktivt fritids- och idrottsliv är tillgång till väl 

fungerande anläggningar och lokaler i hela kommunen. Speciellt viktigt är att alla ungdomar 

får meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och att dessa är rättvist fördelade över 

kommunen, mellan flickor och pojkar och mellan verksamheter.  

Fritidsgårdens placering i Kulturhuset Skagerack är det idag ingen som ifrågasätter utan visar 

vikten av att unga finns just i centrum. Fritidsverksamheten har förstärkts under 

pandemiåret och bör därför ha möjligheter att aktivt utveckla verksamheten och inkludera 

andra delar av kommunen som tex i Skee. 

Öppna möten för dialog, idéer och diskussion bör åter genomföras så att allmänhetens 

tankar, oberoende av ålder, ges samma möjlighet att lämna idéer. Det finns medborgar-

förslag om behovet av offentlig toalett vid Kärleksudden vilket borde vara läge att nu 

investera i. En översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen bör 

göras där ny idrottshall i Skee, vilket barn och utbildningsnämnden har aktualiserat, ska 

prioriteras.  

Strömstads Badhus är en viktig del i kommunens möjligheter att erbjuda simundervisning, 

viktig för föreningsverksamhet och folkhälsa. Badhuset har också sin givna plats mitt i 

centrum som genererar liv och rörelse mitt i stan. Dock är Badhuset i mycket stort behov av 

renovering och det tidigare beslutet om renovering ska genomföras. 

Centerpartiet vill under 2021: 

-genomföra öppna dialogmöten för att ge alla möjlighet att komma till tals och lämna 

utvecklingsidéer, oberoende av ålder eller kontakter. 

-översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen. . 

-att renovering av Strömstads Badhus genomförs. 

-att fritidsverksamheten ges uppdrag att utveckla verksamheter och mötesplatser för unga 

utanför centrum. 
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-att 1,3 miljoner kronor tillförs investeringsbudgeten för byggnation av toalett vid 

Kärleksudden. 

 

Kosters möjligheter lyfter Strömstad framåt 
(FNs globala mål 7 och 11) 

Kosteröarna måste ses i ett helhetsperspektiv.  

Det geografiska läget och småskalighetens speciella förutsättningar ska tydligare lyftas fram 

som möjlighetsskapande och förebild för Strömstad i arbetet med att nå målet om en hållbar 

kommun. Med pandemiårets erfarenheter lyfts också landsbygdens fördelar fram på flera 

sätt.  

Hållbarhet och småskalighet är redan ett starkt signum för många verksamheter på 

Kosteröarna. Vilket ansluter till Turistrådet Västsveriges initiativ, Hållbarhetsklivet, för en 

hållbar besöksnäring.  

Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast av pandemin och det påverkar 

naturligtvis Kosters företag och företagare. Men med gemensamma mål så kan det 

långsiktigt vändas till en fördel i en tid då hållbarhet och småskalighet vinner mark. Därför 

bör den näringslivsresurs som nu åter finns i kommunen vara tillgänglig på Koster för att på 

plats kunna ge stöd och service och för att tillvarata lokala idéer. 

Infrastruktur, boende, lösningar för vatten och avlopp är avgörande för Kosters utveckling 

och dess attraktivitet som åretruntsamhälle. Bostäder på Filjestad är prioriterade och 

projektet ska fullföljas. Bostäder har avgörande betydelse för möjligheten att öka antalet 

året runt boende vilket i sin tur påverkar skolan och affärens möjlighet att fortsatt finnas. 

Lokala lösningar på VA-frågan bör arbetas fram.  

Kostertrafikens tidtabell är viktig för att stärka Kosters möjlighet till åretruntutveckling och 

för pendling. Tillsammans med Kosternämnden, och i samarbete med Västtrafik, bör fortsatt 

dialog föras för att söka lösningar för anpassade vintertidsavgångar. 

Koster är ett mycket starkt varumärke gentemot omvärlden med ökad internationell 

uppmärksamhet vilket Kosterhavets Nationalpark starkt bidragit till. För att på bästa sätt 

använda de offentliga medel och verksamheter som finns på Koster på ett samlat och 

framåtsyftande sätt bör en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och 

tillgängliga på Koster göras, för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal 

utveckling än idag.  

Centerpartiet vill under 2021: 

- att bostäder på Filjestad är prioriterade och projektet ska fullföljas. 

- att återuppta arbetet med lokala lösningar på VA-frågan enligt tidigare påbörjat arbete. 

- att näringslivsresursen avsätter tid för att på plats på Koster ge stöd och service till 

företag  
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- att tillsammans med Kosternämnden fortsätta dialogen med Västtrafik för att finna 

lösningar på bättre anpassade vintertidsavgångar. 

- att en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster 

genomförs för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag.  

 

Den svenska modellen 

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över löner och andra arbetsvillkor på 

arbetsmarknaden. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer 

och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor. 

Nedan är utdrag från Kommunals hemsida avseende hur lönerna för medlemmar i 

Kommunal sätts. 

”Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och 

arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för 

förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner.” 

”Efter centrala förhandlingar väntar lokala” 

När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Då blir det nya 

förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren lokalt, till exempel hos en kommun eller 

ett företag.” 

På SKRs hemsida går det följande att läsa om lönepolitik: 

”Medarbetarnas löner är den största budgetposten. Bara de årliga löneökningarna är utgifter 
jämförbara med en mycket stor investering. Det är därför viktigt att löneavtalen ger varje 
arbetsgivare stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning bland medarbetare 
och yrkesgrupper. Sådana löneavtal förutsätter att varje arbetsgivare hanterar lönebildningsfrågorna 
på ett genomtänkt och konsekvent sätt som tar sin utgångspunkt i den egna lönepolitiken. 

Det är också angeläget att arbetsgivaren finner samarbetsformer med de lokala fackliga 
organisationerna för ett aktivt arbete med lönepolitiska frågor. Båda parters delaktighet i 
diskussioner om analys och bedömningar ökar möjligheten att nå samförstånd om vad som behöver 
åstadkommas med lönebildningen.” 

Centerpartiet yrkar därför: 

- lönerevision sker genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, därför ska 550 

000 kronor från finansavdelningen, avsatt till låglönesatsning, överföras till de lokala 

förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivaren Strömstads kommun. 
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Centerpartiets förslag till Mål & Budget för Strömstads kommun år 2020 och 

plan 2021 – 2023 

Skall kommunfullmäktiges samtliga ledamöter ha en demokratisk möjlighet till att överblicka 

hela budgeten skall alla ekonomiska resurser som ställs till kommunens förfogande genom 

olika satsningar från regeringen redovisas i budgetdokument. Det är 5,7 miljoner för 

äldreomsorgssatsning och 2,4 miljoner för äldreomsorgslyftet som skall föras till 

Socialnämnden liksom resurser avsatta ämnade till individstöd och för ökade kostnader för 

vit avdelning på Beateberg, tillsammans 6,2 miljoner. 

Kommunfullmäktige skall också ha överblicken på helheten när det gäller kostnader och 

utgifter. Om köpet av Pilen 5 skall fullföljas, så skall investeringen på 55 miljoner och de 20 

miljoner som är det årliga renoverings- och underhållsbehovet under planperioden redovisas 

i investeringsbudgeten för Strömstadslokaler. 

 

Förslag till beslut 

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att fastställa skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 kronor. 

- Att Centerpartiets förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022 - 2024 enligt inriktningar, 

prioriteringar och satsningarna i detta budgetdokument antas 

- Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021, med de 

justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument. 

- Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2021 och planperioden 2022 – 

2024 med de justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument. 

- Att utöver av det som redovisas i detta budgetdokument fastställa, enligt 

Kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2021 och plan 2022 – 2024. 

 



 

 
  

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 6 

 
 
 
 

Förslag till 
 

Mål och Budget 2021 
för 

Strömstads kommun 
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Strömstads framtid 
 
Coronapandemin och den stängda gränsen mellan Norge och Sverige har 

slagit hårt mot vår handel och besöksnäring, med arbetslöshet och konkurser 
som följd. Miljöpartiet har länge pekat på riskerna med att sätta allt hopp till en 
ständigt växande gränshandel, nu måste vi byta spår. 

På kort sikt måste fokus vara att stötta det lokala näringslivet och förhindra att 
arbetslösheten skenar, men samtidigt måste vi lära av krisen och påbörja arbetet 
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med att göra Strömstad mer konkurrenskraftigt inför framtiden. Strömstad 
behöver ett bredare näringsliv med fler typer av företag. För att samla 
kommunen kring en gemensam vision för hur framtidens Strömstad ska se ut  
krävs en bred dialog med företag, föreningar och medborgare. 

 
 
 

Demokrati 
 
De senaste åren har makten centrerats till ett fåtal och insynen i den politiska 

processen har försämrats avsevärt. Det är dags att bryta den trenden. Politiska beslut 
måste förankras bredare i samhället, i kommunens olika delar, och det ska vara 
möjligt att i större utsträckning påverka beslut som rör ens närhet. Politiker måste 
våga lyssna på medborgarna även mellan valen. Som exempel ska barn och äldre ska i 
högre utsträckning kunna påverka maten i skola och äldreomsorg. Det är också på 
tiden att medborgarna får ta ställning till om Skeppsbroplatsen fortsatt ska vara 
parkeringsplats eller om vi ska ta vara på platsens potential och utvecklas den till 
central, havsnära park. 

 
2021 vill vi 
- Återupprätta dialogen mellan politiker och eleverna på Strömstads 

gymnasium. 
- Låta medborgarna ta ställning till Skeppsbroplatsens framtid. 
- Utveckla digitala omröstningar. 

 
 

Arbete 
 

Strömstad behöver ett bredare näringsliv. Vi behöver förlänga säsongen för 
besöksnäringen och minska vårt beroende av gränshandeln, vilket kräver att vi kan 
locka fler typer av företag. Digitaliseringen har tagit ett nytt steg under pandemin, det 
innebär en möjlighet för fler arbetstagare inom IT- och kunskapsföretag att arbeta på 
distans. Detta kan gynna Strömstad. 

Inom några år kommer kommunen behöva anställa fler inom äldreomsorgen. För 
att bli en mer attraktiv arbetsplats är det dags att påbörja arbetet mot 6 timmars 
arbetsdag. De försök som gjorts runt om i landet visar på bättre folkhälsa i form av 
lägre sjukskrivningstal och en rikare fritid samt till färre misstag och en ökad 
produktivitet. Personalen inom omsorg har haft ett tufft år, vilket gör tajmingen extra 
lämplig. Ett stegvis införande är rimligt och vi vill börja med ett försök på 
Solbogården, som länge har haft höga sjukskrivningstal. 

Det är också rimligt att vi tar tillvara de ensamkommande ungdomar som bott i 
kommunen sedan 2015, och omfattas av gymnasielagen, genom att underlätta för 
dem att finna ett arbete. 

 
2021 vill vi 
- Införa 6-timmars arbetsdag på Solbogården. 
- Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda 

fackförbund se över rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer 
som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden 
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att få tillsvidareanställning eller avtal om anställning för minst två år. Dessa 
rutiner ska gälla för såväl kommunens förvaltningar som bolag 

 
 

Natur 
 

Vår kommun har goda förutsättningar för tätortsnära friluftsliv, det är en tillgång 
som ska bevaras och utvecklas. Naturområden som Bohusleden och Nötholmen ska 
skyddas från exploatering och vara tillgängliga för invånarna. 

För att ytterligare stärka arbetet för biologisk mångfald ska kommunen fortsätta 
omvandla oanvända gräsytor i centrala Strömstad till ängsmark, vi vill också se fler 
träd och mer grönska i stadskärnan. 

 
2021 vill vi 
- öka arealen ängsmark i centrala Strömstad 
- öka arealen skyddad natur i kommunen 
- minska mängden skräp, såsom t ex fimpar, i våra parker genom att utöka 

antalet papperskorgar och askfat. 
- Införa fler rökfria zoner på allmänna platser där många människor vistas. 

 
 

Mat 
 

Arbetet med insamling av matavfall går långsamt och måste påskyndas, dessutom 
bör vi redan i det här skedet påbörja arbetet mot att möjliggöra källsortering i 
hemmen.   

Målet om ekologisk mat ska återinföras, för att utveckla måltidsverksamheten 
behöver vi lära av kommuner som lyckas servera en högre andel ekologiskt och 
lokalproducerat till en lägre kostnad än Strömstad kommun. Andelen svenskt kött 
ska uppgå till 100 procent. Öka barnens kunskap om matens påverkan på miljön och 
klimatet. 

 
2021 vill vi 
- Införa ett mål om 30 % ekologisk mat 2021, samt 40 % 2022 och 50 % 2023. 
- Påbörja arbetet med källsortering i hemmen. 
- Säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan. 

 
Energi 

 
Vid nybyggnation och renovering ska förnyelsebar energi installeras. Vi vill även 

att kommunen börjar med egen produktion av energi. Exempelvis skulle en 
solcellspark mellan Vettevi och gamla E6 kunna sänka energikostnaden för Lionshov 
och Beatebergsgården.   

 
2021 vill vi 
- Utreda möjligheterna till egen energiproduktion. 
- Fastställa en tidsplan för utfasning av oljepannor i kommunens fastigheter. 

 
 
 

Trafik och infrastruktur 
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Strömstad kommun ska aktivt samarbeta med stat och region för höghastighetståg 

mellan Oslo och Göteborg för att utveckla norra Bohuslän. Under året krävs också 
dialog med trafikverket för att inom en snar framtid åstadkomma gång- och cykelväg 
till Hällestrand, Båleröd samt till Skee förskola. Barn ska säkert kunna ta sig till skola 
och fritidsaktiviteter på egen hand. För att utveckla centrum ska mer plats ges gående 
och med tiden ska Strömstad ha en strandpromenad mellan Torskholmen och 
Surbrunnspaviljongen. 

 
2021 vill vi 
- Påbörja arbetet med cykelplan utanför tätort. 
- Påbörja arbetet med belyst gång- och cykelväg Hällestrand - Ånneröd. 
- Påbörja arbetet med säker skolväg till Skee förskola. 
- Skapa en säker trafiklösning för gående och cyklister på Östergatan. 
- Fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen. 

 
 
 

Samhällsplanering 
 

Ett bredare näringsliv kräver ett större utbud av bostäder i bra lägen. De senaste 
åren har den långsiktiga planeringen för bostäder havererat. Det vi planerar idag 
byggs om tio år, det krävs långsiktighet. Lägenheter ska planeras centralt, det bidrar 
till en levande stadskärna och möjliggör för fler att gå eller cykla i vardagen. 
Hyresrätter och trygghetsboende bör prioriteras. Även småhustomter behövs, men 
exploatering måste ske varsamt. Kommunen har som mål att vara 15000 invånare 
2030. Att öka andelen invånare är bra för den kommunala ekonomin, men 
livskvalitet för dagens kommuninvånare måste alltid prioriteras framför kvantitet. 
För att möta befolkningsökningen krävs en tydlig utbyggnadsplan för skolor. 

 
2021 vill vi 
- Påbörja byggnation på Filjestad. 
- Påbörja planering av ytterligare centrala hyresrätter. 
- Påbörja planering av centralt trygghetsboende. 
- Planera för det framtida behovet av högstadieskolor. 

 
 

Kultur och fritid 
 

Utvecklingen av lekplatsen på Kärleksudden har blivit ett välkommet tillskott och 
förhoppningsvis kommer byggnation av skateparken igång inom kort. De kommande 
åren vill vi fortsätta utveckla området runt Strömsvattnet. Det behövs en toalett i 
anslutning till lekplatsen och med tiden vill vi bygga fler bryggor för bad och andra 
aktiviteter området. 

 
2021 vill vi 
- Ta bort avgiften för kulturskolan för barn och halvera för vuxna. 
- Utveckla fler lekplatser i kommunen. 
- Bygga en toalett på Kärleksudden. 
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Budgetkonsekvenser 
 

Vår budget innebär följande förändringar i budgeten för 2021 i förhållande till 
kommunstyrelsens förslag: 
- att Socialnämnden tillförs 2,5 mnkr för införande av 6-timmars arbetsdagar. 
- att Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 500  tkr för att kunna slopa 

terminsavgiften på kulturskolan. 
- För att finansiera detta skrivs färjeintäkterna upp med motsvarande summa. 

 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Att anta Miljöpartiets förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2023 

enligt inriktningar, prioriteringar och satsningarna i detta Budgetdokument. 
 
2.  Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021, med 

de justeringar som redovisas i detta budgetdokument. 
 
3. Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2021 och 

planperioden 2022 – 2023 med de justeringar som redovisats i detta 
dokument. 

 
4. Att därutöver fastställa, enligt kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 

2021 och plan 2022 – 2023. 
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Budget 2021 
Budgetförslag av Moderaterna   
 
 
 
Vägen framåt - Havet i centrum & Livet i Fokus  
 
Att bo och verka i Strömstad är en ynnest. Med vår unika geografiska 
belägenhet med närhet till hav och land finns alla möjligheter att 
kommunen kan växa i en sådan takt att vår speciella karaktär och idyll 
bibehålles/ förstärks. Vi skall förvalta det vi har och utveckla kommunen 
för att bli ännu attraktivare för att locka fler att bo, besöka och etablera 
företag i.   
Kommunens verksamheter och utbud skall styras av medborgarnas behov 
och önskemål med hög kvalitet och god service där valfrihet och 
flexibilitet är viktiga incitament. Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och 
ansvarstagande och vi vill ge verksamheterna stabila förutsättningar vad 
avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.  

Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga 
på god samordning/ samverkan mellan resurser inom och utom 
kommunen där samarbete mellan servicegivare och nyttjare är i fokus.   

Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar mot och var i organisationen 
ansvaret ligger för att uppfylla dem. Ansvar och beslut skall vara på rätt 
nivå och långt driven delegation skall tillämpas där rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig.  
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Hållbar Ekonomi 

 

Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Vår 
ekonomi skall vara i god ordning i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur. 
Vi skall kunna lyckats förena kostnadseffektivitet med högkvalitet och 
tillvarata resurserna på bästa sätt.    

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi 
utvecklas i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer 
som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom 
att höja skattetrycket parera det med höjda statsbidrag till kommunerna. 
Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin 
och försvårar våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är 
avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen. 

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt i arbetsför ålder för att 
kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark 
befolkningsutveckling under flera år men med rådande pandemi som vi 
inte kan ana vilka konsekvenser den medför, behöver vi hantera 
ekonomin med återhållsamhet i rådande lågkonjunktur. För att sedan 
investera i perioder av högkonjunktur och med rätt prioriteringar så ger 
det Strömstad Kommun bra förutsättningar för framtiden.   

Vi behöver fortsätta investera i vår välfärd. Främst handlar det om att 
bygga ut kapacitet i skola och omsorg vilket innebär att vi till viss del 
behöver ersätta och/eller renovera lokaler.  Men det handlar också om att 
investera i digital infrastruktur och trappa upp arbetet för att nå målen i 
Agenda 2030.  

 

 

 

Driftbudgeten 2021 
 
I den ekonomiska omvärldsanalysen nämns flera olika varningssignaler 
som kommer att påverka kommunen och kommunens verksamheter 
negativt de kommande åren. Moderaterna anser att kommunstyrelsens 
förslag till budget är väldigt expansiv. Moderaterna föreslår därför att 
ansträngningar görs för att reducera de budgeterade nettokostnaderna.  
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Moderaterna föreslår följande ändringar till 
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2021 
och plan 2022-2024 ändras enligt följande. 
 
Vi föreslår en förstärkning på vissa områden i förhållande till 
kommunstyrelsens förslag. Eftersom besparingar inte bör sökas inom 
kärnverksamheter inom vård, skola och omsorg, innebär vårt förslag att 
besparingarna skall sökas i första hand inom områden under tekniska 
förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen samt inom barn- och 
utvecklingsförvaltningen, dock inte pedagogiskt verksam personal. 
 
Moderaterna föreslår därför att ansträngningar görs för att reducera de 
budgeterade nettokostnaderna, med ca en procent till nivån 815 miljoner 
kronor. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår då till 22,5 
mnkr vilket utgör 3 procent av skatter och bidrag.   
Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt följande:  
Kommunstyrelsen 80,9 mnkr  
Socialnämnden 259,5 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden 365,3 mnkr 
Miljö- och byggnämnden 30,9 mnkr 
Tekniskanämnden, skattefinansierad verksamhet 37,1 mnkr 
Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 42 mnkr.  
 
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.  
 
 
 

Sammandrag Driftsbudget 
Nämnd och 
beskrivning av 
omprioriteringar  

Kommunstyrelsens  
förslag till nämnds ram   

Moderaternas förslag 
till nämnds ram 

Kommunstyrelsen 81 800 80 950  
Ägartillskott 
badhusbolaget 

1 400 700  

Sponsoravtal Nordby 
supermarket hallen  

400 0  

Friskvårdsbidrag 1 500 0 
Näringslivsfunktion 800 1 600 
Utvecklingsbolag  0 1 000 
Socialnämnden  260 800 259 538  
Försörjningsstöd  500 250 
Förslag äskande 2 100 1050 
Barn och 
utbildningsnämnden 

365 800 365 293 

Förslag äskande  800 300 
Tekniska nämnden 41 300 37 135 
Flytt av TP och 
tätortsnära skog 

900 0 
 

Förändrad 
redovisningsprincip 

6500 3250 

Miljö och 
Byggnämnden 

31 800 30 876 

E arkiv 600 0 
Finansförvaltningen 42 800 42 029 
Utrymme för 
omdisponering 

6200 5000 

Låglönelyftet  600 0 
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Sammandrag Investeringsbudget  
 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom 
tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, 
tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-
verksamheten 55,8 mnkr samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr. 
 
Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr. 
 
 
Moderaterna föreslår följande förändring av prioritering i 
Kommunstyrelsens investeringsbudget om 5,1 mnkr samt en ökning på 28 
miljoner till förmån för Filjestad projektet, se bilaga 1.   
 

Investeringar inför 2021 Kommunstyrelsens 
förslag till prioriterad 
Investering   

Moderaternas förslag 
till prioriterad 
investering  

Scen Plagen 300 0 
Digitalisering   0 300  

 
 
Moderaternas förslag till beslut 
 
Att: 
med följande ändringsförslag till kommunstyrelsens förslag till Mål & 
Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag 
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer  
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan 
för åren 2022-2024,  

3. nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget, 
4. nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag 
investeringsbudget,  
5. exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,  
6. styrelsens förslag till etappmål för 2021-2022,  
7. internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,  
8. taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,  
9. skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91  
 
Att: 
bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt 
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar.  
Att:  
bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt 
högst 100 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.  
Att: 
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 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.  
Att: 
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 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.  
Att: 
bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 
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Näringslivet 

 
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället 
framåt. Strömstad har drabbats hårt av det rådande näringsklimatet i 
kommunen under 2020. En del konkurser är att vänta. Många är varslade 
och den öppna arbetslösheten rusar i höjden.  
 
 
Omställning 
Det krävs en rejäl omställning för att möta framtidens utmaningar, då 
med en kraftsamling på utveckling och breddning av vårt näringsliv.  
Samtidigt behöver vi göra det utan att för den skull sätta vår attraktivitet 
eller våra naturvärden på spel. Norra Bohusläns attraktivitet är beroende 
av rena, artrika och livskraftiga hav. Därför är det av central betydelse att 
väl förvalta våra havsresurser och skapa för vår region största möjliga 
värde ur en hållbar användning av dessa.   
Havets livskraft är en grundläggande förutsättning för de flesta maritima 
näringar som är etablerade eller är på väg att etableras i vår region. Minst 
lika viktigt är våra unika naturvärden i hav och på land för en hållbar 
utveckling av besöksnäringen.  
Arbetsskapande insatser behöver extra resurser i tider som nu, därför 
väljer vi i Moderaterna att omfördela 800tkr till ytterligare en 
näringslivsfunktion för att effektivt kunna arbeta men både utveckling av 
vårt näringsliv men också med långsiktigt strategisk nyetablering.  
 
 
Strömstad & Co - Utvecklingsbolag för ett samlat näringsliv i Strömstads 
kommun 
För att öka takten i arbetet med att utveckla Strömstad måste ett 
kraftfullt initiativ tas för att möta den framtida staden. Moderaterna i 
Strömstad avsätter 1 mkr de kommande 3 åren för att skapa ett  
 

 
 
 
utvecklingsbolag som skall ägas gemensamt av den privata näringen och 
kommunen 
Syftet med bolaget är att skapa förutsättningar att inom Strömstads 
kommun skapa ett långsiktigt livskraftigt näringsliv inom ramen för  
realistiska bedömningar av de förutsättningar för näringsliv som finns 
inom kommunen. 
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Framtidens Skola  

Skolan är välfärdens kärna och det börjar i mötet mellan elev och 
pedagog. Utbildning är den absolut viktigaste vägen in i samhället och 
varje individs möjlighet att kunna påverka sitt eget liv. Det ska inte 
spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Svensk 
skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev 
får den kunskap som hen behöver. 
För att eleverna skall ha en rimlig chans att nå sina mål måste skolan vara 
en plats där de känner sig trygga, mår bra och har en god lärmiljö med 
behöriga lärare.  
Under pandemin har teknologin tagit ett stort kliv in i vår skola och det 
gäller att vi fortsätter att se möjligheterna med digitalisering för att 
utveckla vår utbildningsverksamhet på alla nivåer.  
 
Hur skall framtidens skola se ut i Strömstad? Hur kan vi använda och 
samordna våra resurser på bästa sätt så att vi kan ge en likvärdig skola 
och möta alla elevers olika behov på ett effektivt sätt i hela 
kommunen. Hur kan vi ge vår personal samma förutsättningar att 
utföra sitt uppdrag? Strömstad är en liten kommun i en glesbygd med 
många små enheter. För att möta skolans olika utmaningar i 
framtiden och nå våra högt uppsatta mål måste arbetet med en 
långsiktig strategi om hur vår skolstruktur skall se ut intensiveras 
under 2021. Vi i Moderaterna avser att uppmana Barn och 
utbildningsförvaltningen att se över skolstrukturen för att säkerställa att 
alla enheter kan erbjuda elever och föräldrar samma kvalité oavsett var 
eleverna väljer att genomföra sin skolgång. Kvaliteten på 
undervisningen/pedagogiken/verksamheten skall vara överordnad 
tillgång på antal skolor som kommunen erbjuder sina invånare. Strömstad 
skall sträva efter att alla eleverna skall få tillgång till den skolgång som 
optimerar varje elevs utvecklingspotential.  
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Socialnämnden  
 
Socialnämnden har under rådande omständigheter ställts inför tuffa 
prövningar under året men har hanterat situation på ett bra sätt. 
Fortsättningen under första delen av 2021 kommer att ställa krav på 
Socialnämnden att hantera de allmänna situationer som Strömstad och 
resten av Sverige befinner sig i.  

Inflationstakten mätt i KPI var under det gångna året 0,3% enligt SKR, 
Moderaternas budget ger en ökning av ramen med ca 2.4 miljoner vilket 
täcker inflationen för det gångna 12 månaders period. Även om det inte 
är vad nämnden önskar är det viktigt att alla förvaltningar medvetengörs 
för de svårare tider som har drabbat Strömstad kommun och solidariskt 
ser över sina kostnader i respektive verksamhet.  

Moderaterna vill fokusera på följande punkter i förvaltningen. Säkerställ 
att det finns en rimlig språklig nivå i det svenska språket vid anställning 
och att flertalet som anställs har utbildning. 

Sjukhusen lämnar över mer och mer åt kommunen att hantera och 
behandla. Vi får fler multisjuka, vilket kräver högre kompetens. 
Kompetens är a och o. också för att attrahera rätt personal.  

Språkkrav och krav på utbildad personal inom vård, stöd och omsorg. 
Detta av säkerhetsskäl, personalen måste kunna kommunicera på en 
rimlig språklig nivå med vårdtagarna och ges möjlighet till delegation 
vilket kräver utbildning. Organisationens resurser måste primärt fokusera 
på våra vårdtagare, vår huvudfokus får inte bli att integrera och utbilda 
alla som anställs.  

Under pandemin ser vi att behovet ökar att jobba med psykisk ohälsa i 
alla åldrar, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Här 
måste vi hitta ut till våra medborgare och då krävs kanske andra 
arbetssätt. Vi behöver samordna och öka samarbetet inom kommunen  

 

 

koncernens bolag och förvaltningar för att fronta denna problematik från 
alla håll.  

Digitaliseringen är en framtidseffektivisering och kvalitetshöjande åtgärd 
som har stor utvecklingspotential inom socialnämnden.  

Jobba aktivt med att få ner antalet på försörjningsstöd och hjälpa 
utländska invånare med intensiv språkkurs och ut i arbete.  
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Tekniska Nämnden 

 
 

 

Tekniska nämnden står för en stor del av kommunens låneskuld och 
behöver som ett långsiktigt mål arbeta för att minska 
skuldsättningsgraden för att klara av räntehöjningar i framtiden. Ett viktigt 
arbete för nämnden är att prioritera nödvändiga projekt utifrån behov 
och kapacitet. Icke fullt finansierade projekt bör inte startas under 
rådande omvärldssituation med de utmaningar som Strömstad har ställts 
inför och som i dagsläget inte har något slutdatum.  

Den pågående nationella lågkonjunkturen antas bestå till 2023 och 
skatteprognosen visar att skatteintäkterna för kommunen minskar. 
Bidragande orsaker är ett vikande befolkningsunderlag och en ökad andel 
äldre. Dessutom har arbetsmarknaden i Strömstad påverkats av rådande 
pandemin genom en ökad arbetsledighet. Nämnden behöver därför ha 
framförhållning och ha beredskap för att kunna ställa om och effektivisera 
i nya rådande situationer. Moderaterna i Strömstad avser att uppmana 
Tekniska förvaltningen att göra effektiviseringar som ger de effekterna 
 
 
Miljö och Byggnämnden 
 
Plan- och byggavdelningen inom miljö- och byggförvaltningen har fått en 
reducerad arbetsbelastning p.g.a. minskat antal byggprojekt. Detta ändrar 
förutsättningarna för miljö- och byggnämndens budgetförslag. 
Förvaltningen får inom kort en ny verksamhetschef med ett tidsbegränsat 
förordnande med huvuduppgift att se över organisationen. Inom ramen 
för det arbetet skall beaktas möjliga besparingar. En miljon kronor 
framstår som ett rimligt mål 
 

 
Bolagen  
	
Strömstadsbyggen 
Strömstadsbyggen har en god verksamhet med ett resultat som ligger i 
linje eller bättre än vad ägardirektivet föreskriver. Ny Vd tillträder under 
2021 och ny byggnation av bostäder kommer inledas under 2021. Det 
finns fortsatt effektiviseringar att genomföra i verksamheten för att kunna 
erbjuda hyresgästerna och övriga lokalhyresgäster en så bra verksamhet 
som möjligt. Under året har Moderaterna drivit en linje där näringsidkare 
som hyr av Strömstadsbyggen och påverkats negativt av gränsstängningen 
fått möjlighet till hyresrabatter och det bör finnas en möjlighet till det 
även för Q1 2021.  
 

Strömstadslokaler  
Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads Kommuns 
försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och 
förvaltningsverksamhet. Ny VD och kommunens lokalsamordnare 
förutsetts analysera koncernens verkliga lokalbehov och vidta lämpliga 
rationalisering åtgärder. 
 
 
Strömstadsbadanstalt 
Bolaget behöver se över sina förutsättningar under rådande 
omständigheter. Man behöver lägga fokus på kostnadsbesparingar och 
övriga effektiviseringar under 2021och anpassa verksamheten så att den 
kan drivas tillfredställande med ett ägartillskott på 700 tkr.  
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Bilaga 1 
 
Tillägg till Investeringsbudgeten till förmån för  
Filjestads projektet 
 
Moderaterna föreslår att budgeterade investeringar ökas med 28 miljoner 
kronor för byggnation av det s.k. Filjestadsprojektet på Sydkoster om 
ekonomiska förutsättningarna inte utgör lagliga hinder. 
 
Skälen är följande. 
Det råder politisk enighet inom kommunen om att Koster en mycket viktig 
del av kommunen av skäl som inte behöver uppräknas här, men att 
förutsättningarna för helårsboende är otillräckliga för andra personer än 
dem som har råd att köpa egen bostad i det höga prisläge som råder på 
Koster. Även om intresset för och behovet av helårsbostäder ökat i takt 
med människors förändrade vanor, möjligheter till distansarbete m.m., 
har bostadssitu8ationen på Koster varit ett samhällsbyggnadsproblem på 
Koster under mycket lång tid.  
Redan i slutet av 1970-talet konstaterades att en möjlighet att lindra 
problemet skulle vara att bygga bostäder för helårsboende på den 
fastighet, där Filjestadsprojektet nu planeras. Fastigheten ägdes av staten 
genom allmänna arvsfonden som förvärvat den utan att betala något för 
den. Dem lagstiftning som gällde föreskrev att om en kommun önskade 
förvärva statsägd mark för samhällsbyggnadsändamål, så fick kommunen 
göra det utan möjlighet för någon annan att förvärva marken. Därför och 
sedan kommunen anmält behov av fastigheten för helårsboende, fick 
kommunen förvärva fastigheten år 1983. Det skedde med uttrycklig 
hänvisning till lagstiftningen som föreskrev samhällsbyggnadsändamålet, i 
detta fall av kommunen preciserat till byggnation av helårsbostäder.  
Kommunen måste härigenom anses ha gjort ett åtagande att bygga 
helårsfastigheter på fastigheten, men detta åtagande har ännu inte 
fullgjorts. Det har framförts en uppfattning att projektet skulle bli  

 
 
 
 
 
 
dyrbarare att genomföra än vad det skulle kunna anses vara värt vid en 
standardiserad avkastningskalkyl. Med hänsyn till historiskt belagd  
utveckling av fastighetsvärden, inte minst på Koster, framstår 
investeringen dessutom som ekonomiskt riskfri. 
Vi anser dock att Filjestadsprojektet genomförs till uppfyllande av det 
samhällsbyggnadsändamål som preciserades i avtalet med staten för c:a 
40 år sedan och som kvarstår. Det får betraktas som ett åtagande i 
förhållande till staten och dem som värnar om samhällsbyggnad och 
andra samhälleliga intressen på Koster och Kosters utveckling.  
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