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Kommunstyrelsen 2020-11-25 Ärende: KS/2019-0685

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 kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2020-12-02
Tid: 10.00–17.00
Plats: Stora salen, Skagerack

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda 
dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och 
tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
10.00-10.45 Roland Kindslätt och Kristin Ulfstad
10.45-11.30 Roland Kindslätt
11.30-12.00 Maria Aronsson och Terése Lomgård
12.00-13.30 LUNCH
13.30-13.50 Thomas Niklasson
13.50-14.10 Kristin Ulfstad och William Lindahl
14.10-14.40 Kristin Ulfstad och Carsten Sörlie
14.40-15.15 Mattias Svensson, Carsten Sörlie och Mats Brocker
15.15-15.25 Carina Dalenius
15.25-15.40 Peter Birgersson Dafteryd
15.40-15.50 Mats Brocker
15.50-16.20 Mats Brocker och Karin Rukin
16.20-16.35 Elin Solvang och Ellen Andersson  
16.36-16.50 Elin Solvang och Jimmy Magnusson

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl - 
(Starekilens småbåtshamn)

KS/2018-0435 Roland Kindslätt och 
Kristin Ulfstad

2 Revidering av torghandelstaxa KS/2020-0577 Roland Kindslätt

3 MÄLLBY 1:16 - detaljplan KS/2017-0065

4 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

KS/2018-0516 Roland Kindslätt

5 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna

KS/2019-0155 Roland Kindslätt
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

6 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste 
kommun från Liberalerna

KS/2019-0388 Roland Kindslätt

7 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

KS/2019-0436 Maria Aronsson

8 Klimatlöften KS/2020-0401 Terése Lomgård, 
Maria Aronsson

9 Revidering av jämlikhetsplan KS/2020-0522 Terése Lomgård

10 Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54)

KS/2020-0606 Thpmas Niklasson

11 Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - 
årlig uppföljning samt information om 
bostadsmarknaden i länet

KS/2020-0521 Kristin Ulfstad och 
William Lindahl

12 Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 
avseende småbåtshamn till investeringsprojekt

KS/2020-0554 Kristin Ulfstad och 
Carsten Sörlie

13 Översyn av exploateringsprojekt KS/2020-0516 Carsten Sörlie och 
Kristin Ulfstad

14 Slutredovisning av exploateringsprojekt KS/2020-0592 Carsten Sörlie och 
Kristin Ulfstad

15 Ernst  Young - granskning av inköp och 
upphandling i Strömstads kommun

KS/2019-0629 Mattias 
Svensson/Carsten 
Sörlie

16 Ernst  Young - granskning av Strömstads 
kommuns lokalförsörjningsprocess - 
dokumentationsbegäran och intervjubokningar

KS/2020-0062 Mats Brocker/Carsten 
Sörlie

17 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport KS/2019-0725 Carsten Sörlie

18 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020 KS/2020-0221 Carina Dalenius

19 Översiktlig stabilitetskartering Strömstads 
kommun

KS/2018-0580 Peter Birgersson 
Dafteryd

20 Svar på - Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun

KS/2018-0529 Mats Brocker

21 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi)

KS/2019-0505 Mats Brocker

22 Fjällskivlingen 2 - detaljplan KS/2019-0706 Elin Solvang Ellen 
Andersson

23 Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  
Stensvik

KS/2018-0389 Jimmy Magnusson 
och Elin Solvang

24 Redovisning av medborgarförslagen 2020 KS/2020-0300
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

25 Redovisning av motioner 2020 KS/2020-0299

26 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2020

KS/2020-0574

27 Anmälningsärenden - 

Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Andreas Nikkinen (MP)



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2018-0435

KSau § 282 Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl - 
(Starekilens småbåtshamn)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala båtplatser 
och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna avtal om 
tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom att 
avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. Detaljplanen 
för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att omfatta den norra 
delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i förlängningen av 
Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) reserverar sig mot 
beslutet då de motsätter sig en delning av detaljplanen i det här läget. 
Kommunala båtplatser ska prioriteras, men i det här skedet bör man ta ett 
helhetsgrepp och utreda hela området i Starekilen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har successivt genom åren förvärvat ett antal fastigheter i norra delen 
av Starekilen i syfte att kunna utveckla en småbåtshamn. För att möjliggöra en 
småbåtshamn krävs en detaljplan och genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande detta område men har av olika anledningar aldrig slutförts 
där någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde ett nytt planarbete under 2018 avseende hela Starekilen, där 
ett program togs fram, vilket var utsänt på samråd under årsskiftet 2018/2019.
Som ett led i det fortsatta detaljplanearbetet pågår nu ett arbete med att studera 
konsekvenserna av den kommande ökade båttrafikens eventuella påverkan på 
miljökvalitetsnormerna i havet. Då det råder osäkerhet om förutsättningarna för 
planeringen av en småbåtshamn i Starekilen avser kommunen att begära ett 
planeringsbesked av Länsstyrelsen. Inför att begäran om planeringsbesked lämnas 
in till Länsstyrelsen behöver kommunen ha tagit ställning till småbåtshamnens 
omfattning.

Starekilen är Strömstads kommuns enda utpekade och framtida reserv för 
småbåtshamn som finns med i den blå översiktsplanen, vilken vann laga kraft 
2018. För att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen.
Vid ett dialogmöte den 25 september 2020, KSau § 234, mellan 
kommunstyrelsens-, miljö- och byggnämndens- och tekniska nämndens 
arbetsutskott enades man om att bryggor endast ska visualiseras på det 
vattenområde kommunen har tillgång till i den kompletterande MKN-utredningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

samt att tekniska nämnden får föreslå kommunstyrelsen att avgränsa 
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 108

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala båtplatser 
och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna avtal om 
tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom att 
avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. Detaljplanen 
för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att omfatta den norra 
delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i förlängningen av 
Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), 
att de inte ser en delning av detaljplanen, utan man ska ta ett helhetsgrepp över 
hela Starekilen, enligt den strategi som presenterades vid mötet den 25 
september 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på miljö- och byggförvaltningens förslag och 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt miljö- och byggförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

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

TN/2019-0003

TN § 108 Hålkedalen 1:27 m fl, utveckling av 
Starekilens småbåtshamn

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala båtplatser 
och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna avtal om 
tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom att 
avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. Detaljplanen 
för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att omfatta den norra 
delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i förlängningen av 
Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) 
reserverar sig mot beslutet.

Vi motsätter oss en delning av detaljplanen i det här läget. Kommunala båtplatser 
ska prioriteras, men i det här skedet bör man ta ett helhetsgrepp och utreda hela 
området i Starekilen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har successivt genom åren förvärvat ett antal fastigheter i norra delen 
av Starekilen i syfte att kunna utveckla en småbåtshamn. För att möjliggöra en 
småbåtshamn krävs en detaljplan och genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande detta område men har av olika anledningar aldrig slutförts 
där någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde ett nytt planarbete under 2018 avseende hela Starekilen, där 
ett program togs fram, vilket var utsänt på samråd under årsskiftet 2018/2019.
Som ett led i det fortsatta detaljplanearbetet pågår nu ett arbete med att studera 
konsekvenserna av den kommande ökade båttrafikens eventuella påverkan på 
miljökvalitetsnormerna i havet. Då det råder osäkerhet om förutsättningarna för 
planeringen av en småbåtshamn i Starekilen avser kommunen att begära ett 
planeringsbesked av Länsstyrelsen. Inför att begäran om planeringsbesked lämnas 
in till Länsstyrelsen behöver kommunen ha tagit ställning till småbåtshamnens 
omfattning.

Starekilen är Strömstads kommuns enda utpekade och framtida reserv för 
småbåtshamn som finns med i den blå översiktsplanen, vilken vann laga kraft 
2018. För att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen.
Vid ett dialogmöte den 25 september 2020, KSau § 234, mellan 
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

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

kommunstyrelsens-, miljö- och byggnämndens- och tekniska nämndens 
arbetsutskott enades man om att bryggor endast ska visualiseras på det 
vattenområde kommunen har tillgång till i den kompletterande MKN-utredningen 
samt att tekniska nämnden får föreslå kommunstyrelsen att avgränsa 
detaljplanen.

Tekniska förvaltningen föreslår därmed att detaljplanen omgående avgränsas till 
att omfatta den norra delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i 
förlängningen av Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-08

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala båtplatser 
och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna avtal om 
tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom att 
avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. Detaljplanen 
för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att omfatta den norra 
delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i förlängningen av 
Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) yrkar 
att ärendet återremitteras.

Ronnie Brorsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras i dag.

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

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas 
Nikkinens yrkande om avslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska förvaltningen 2020-10-08 Ärende: TN/2019-0003
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Hålkedalen 1:27 m fl, utveckling av Starekilens småbåtshamn

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta

Att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. 
Detaljplanen för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att 
omfatta den norra delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i 
förlängningen av Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har successivt genom åren förvärvat ett antal fastigheter i norra delen 
av Starekilen i syfte att kunna utveckla en småbåtshamn. För att möjliggöra en 
småbåtshamn krävs en detaljplan och genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande detta område men har av olika anledningar aldrig slutförts 
där någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde ett nytt planarbete under 2018 avseende hela Starekilen, där 
ett program togs fram, vilket var utsänt på samråd under årsskiftet 2018/2019.
Som ett led i det fortsatta detaljplanearbetet pågår nu ett arbete med att studera 
konsekvenserna av den kommande ökade båttrafikens eventuella påverkan på 
miljökvalitetsnormerna i havet. Då det råder osäkerhet om förutsättningarna för 
planeringen av en småbåtshamn i Starekilen avser kommunen att begära ett 
planeringsbesked av Länsstyrelsen. Inför att begäran om planeringsbesked lämnas 
in till Länsstyrelsen behöver kommunen ha tagit ställning till småbåtshamnens 
omfattning.

Starekilen är Strömstads kommuns enda utpekade och framtida reserv för 
småbåtshamn som finns med i den blå översiktsplanen, vilken vann laga kraft 
2018. För att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen.
Vid ett dialogmöte den 25 september 2020, KSau § 234, mellan 
kommunstyrelsens-, miljö- och byggnämndens- och tekniska nämndens 
arbetsutskott enades man om att bryggor endast ska visualiseras på det 
vattenområde kommunen har tillgång till i den kompletterande MKN-utredningen 
samt att tekniska nämnden får föreslå kommunstyrelsen att avgränsa 
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2020-10-08 Ärende: TN/2019-0003

Fig 1. Karta redovisande norra delen av Starekilen, 
där kommunen äger fastigheter inom skrafferad 
yta.

detaljplanen.

Tekniska förvaltningen föreslår därmed att detaljplanen omgående avgränsas till 
att omfatta den norra delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i 
förlängningen av Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet.

Ärendet

1 Bakgrund
Kommunen har sedan 60-talet ägt 
fastigheten Hålkedalen 1:27, vilken är 
belägen i den norra delen av Starekilen, 
se skrafferat område på karta (figur 1). 
Kommunen har på senare tid successivt 
förvärvat ett antal fastigheter och 
byggnader inom området för totalt 
cirka 6,9 miljoner kronor i syfte att 
kunna utveckla en småbåtshamn. 

Kommunen ingick avtal 2007 med 
Hällekind Baden AB om att tillskapa 
båtplatser åt dem samt senare även 
avtal om markförvärv och tillskapande 
av båtplatser med ägarna till 
fastigheten Hålkedalen 1:7, vilken 
gränsar till kommunens fastighet 
Hålkedalen 1:27 i söder.

På del av kommunens fastighet 
Hålkedalen 1:27 finns ett fritidshus 
som är upplåtet med bostadsarrende, 
där arrendet förlängs med fem år i sänder om inte uppsägning sker senast 1 år 
innan avtalstidens utgång. Huruvida arrendet kan fortgå kommer studeras 
närmare under planarbetet.

2 Program och detaljplan
För att möjliggöra en småbåtshamn krävs en detaljplan och genom åren har ett 
flertal detaljplaner startats upp berörande området men av olika anledningar 
aldrig slutförts där någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde därför ett nytt planarbete under 2018 avseende hela 
Starekilen, där ett program togs fram, vilket var utsänt på programsamråd under 
perioden december 2018 - februari 2019. Programmet är det första steget i 
detaljplaneprocessen och togs fram i syfte att beskriva målsättning och 
förutsättningar för utveckling av Starekilen som småbåtshamn. 

Efter programskedet följer samråd och granskning av ett detaljplaneförslag, se 
planprocessen nedan (figur 2). Yttranden som inkom under programsamrådet 
beaktas inför vidare arbete samt de utredningar som kommunen tagit fram efter 
programsamrådet.
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2020-10-08 Ärende: TN/2019-0003

Fig 2. Planprocessen enligt standard förfarande

2.1 Utredningar 
I programhandlingen redogör miljö- och byggförvaltningen för ett flertal 
utredningar som identifierats och som behöver tas fram inom ramen för 
planprocessen. 

Några av utredningarna är nödvändiga för att bedöma genomförbarheten av en 
småbåtshamn i Starekilen. Dessa utredningar behöver därför tas fram i ett tidigt 
skede av processen och styr i stor utsträckning avgränsning av planområdet och 
dess utformning, se kategori 1 nedan. 

Kategori 1 (det är i denna utredningsfas kommunen befinner sig nu)

 Bottenkartering- (utförd, se 2.1.1 nedan)
 Påverkan på miljökvalitetsnormer- (delvis utförd, se 2.1.2, behöver 

kompletteras)
 Naturvärdesinventering (planeras utföras våren 2021)

Andra utredningar bedöms inte vara avgörande för planens genomförbarhet, men 
har stor betydelse för planens utformning och behöver tas fram därefter, se 
kategori 2 nedan. 

Kategori 2 

 Marinarkeologisk utredning
 Geoteknisk utredning

Ytterligare andra utredningar svarar snarare på frågan hur ett genomförande ska 
ske på bästa sätt och bör därmed tas fram när ett konkret planförslag finns 
framme, se kategori 3 nedan. 

Kategori 3 

 Trafikutredning
 Bullerutredning
 VA- och dagvattenutredning

Ett genomförande av detaljplanen bedöms enligt miljö- och byggförvaltningen 
medföra risk för betydande miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas. 
Resultaten av utredningarna är därmed en viktig del av miljöbedömningen och av 
den sammanställning och avvägning som ska redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken avses samrådas i samband med 
detaljplanen.
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Fig 3. Resultat av bottenkartering där röd 
markering redovisar områden med höga 
naturvärden och orange markering redovisar 
områden med betydande miljövärden

2.1.1 Bottenkartering 
Utredningen visar ett flertal 
områden med grunda 
bottnar där placering av 
bryggor är olämplig, både 
på grund av förekomst av 
ålgräs och på grund av ett 
behov av 
underhållsmuddring ifall 
bryggor anläggs. 
Utredningen redovisar även 
ett antal musselbankar som 
utgör värdefulla 
bottenhabitat. De norra 
delarna av Starekilen 
bedöms enligt utredningen 
vara bättre lämpade för 
anläggande av båtbryggor 
än de södra delarna på 
grund av större vattendjup, 
se kartering tillhörande 
utredningen (figur 3).

2.1.2 Påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten 
(MKN-utredning)
En MKN- utredning har tagits fram inkluderat en strömningsberäkning. 
Utredningen pekar på att den ökade båttrafiken utgör en riskfaktor för flera av de 
aktuella statusklassningarna och miljökvalitetsnormerna samt dess möjlighet till 
uppnående av god status i Strömstadsfjorden. 
Ett möte hölls i slutet av maj 2020 med Länsstyrelsen för att diskutera resultatet 
av MKN- utredningen och hur kommunen lämpligen förhåller sig till de beskrivna 
riskfaktorerna avseende ökad båttrafik i det fortsatta arbetet med framtagandet 
av detaljplanen. Vid mötet framkom att Länsstyrelsen bedömer att MKN- 
utredningen behöver kompletteras utifrån bedömningsgrunderna avseende 
miljökvalitetsnormer för fysisk påverkan på vattenförekomsten, se 
vattenförekomstens utbredning på fig 5 nedan. Dialog pågår med konsulten för 
komplettering av MKN- utredningen.
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2.2 Process för vidare arbete med detaljplan
Då det råder osäkerhet om förutsättningarna för planeringen av en småbåtshamn 
i Starekilen avser kommunen att begära ett planeringsbesked av Länsstyrelsen för 
att kommunen ska erhålla ett bindande besked där Länsstyrelsen gör en 
bedömning om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen för 
statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § andra stycket i plan- och bygglagen. 
Inför att begäran om planeringsbesked lämnas in till Länsstyrelsen behöver 
kommunen ha tagit ställning till småbåtshamnens omfattning.

Starekilen är Strömstads kommuns enda utpekade och framtida reserv för 
småbåtshamn som finns med i den blå översiktsplanen, vilken vann laga kraft 
2018. För att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen.
Vid ett dialogmöte den 25 september 2020, KSau § 234, mellan 
kommunstyrelsens-, miljö- och byggnämndens- och tekniska nämndens 
arbetsutskott enades man om att bryggor endast ska visualiseras på det 
vattenområde kommunen har tillgång till i den kompletterande MKN-utredningen 
samt att tekniska nämnden får föreslå kommunstyrelsen att avgränsa 
detaljplanen.

Tekniska förvaltningen föreslår därmed att detaljplanen omgående avgränsas till 
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att omfatta den norra delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i 
förlängningen av Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet, se redovisad 
avgränsning enligt grön linje på kartan nedan.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Tekniska nämnden bekostar detaljplanearbetet för projektet, där medel finns 
avsatt i budget för i år samt 2021. Detta beslut i sig medför inte att nya kostnader 
uppstår för kommunen.

Juridiskt perspektiv
Förslaget är förenligt med plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap 2§.

Miljöperspektiv, Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på förslaget utifrån dessa 
perspektiv. Perspektiven beaktas senare i detaljplaneprocessen.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse 
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Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
Kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten, TN/2019-0003
Kommunstyrelsen



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2020-0577

KSau § 284 Revidering av torghandelstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta 
platser 2020.

Sammanfattning av ärendet
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50 % för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-11
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 116

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50% för fasta 
platser 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

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

TN/2020-0463

TN § 116 Torghyra

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att gå torghandlarna 
tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50% för fasta platser 2020.

Sammanfattning av ärendet
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50% för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-08-11

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp trots att ärendet inte är berett 
och finner att ärendet kan tas upp för beslut.

Ordföranden yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att gå torghandlarna till mötes och halvera torghandelstaxan 
för fasta platser för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Till Tekniska förvaltningen

Angående torghyra för 2020

Med anledning av pandemin begär jag sänkt torghyra för 2020.

Regeringen har avsatt pengar för hyreskostnader för handeln och Strömstadsbyggen beslutade före 
sommaren att halvera hyreskostnaden under tre månader för affärer som hyr av bolaget. När jag 
pratar med affärsägare kommer det troligen att förlängas. Torghandeln lever under samma 
betingelser som övriga affärsidkare. 

För mig, som nästan uteslutande säljer egentillverkade hantverksprodukter, krävs en stor och bred 
kundkrets. För kommuner av Strömstads storlek kan ingen som sysslar med hantverk överleva utan 
ett stort antal besökare utifrån.

Jag räknar med att Strömstads kommun och bolagen har samma princip när det gäller hyresavslag 
på den lokala handelsverksamheten.

Strömstad 11.8.20

Kopia skickad till Kommunledningskontoret



STROt\1:ST r.os. f/)U'.MUN
Tekni:;ka Ncimr cen 

Strömstad 21 Augusti 2020 

1Dnr ..............................
..... .

Hej! Hes-dl.nr ......... •• ..... ·· .. ··" .. ·"

Vi företagare som har torgplats här i Strömstad, har haft en tuff säsong där vi 

alla har gåt ner i omsättning med cirka 50% 
denna sommar. Därför är det också svårare för oss att klara utgifterna i år. Vi 

vänder oss nu till er, beslutstagare 

i Strömstads kommun och ber om hyresreduktion till halva hyran för oss 
torghandlare och hoppas på er förståelse 

och villighet att hjälpa oss småföretagare i dessa svåra tider. 

Med vänlig hälsning: 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

Under försättning att kommunstyrelsens arbetsutskott tar detta beslut
vid deras möte 2020-12-02 KS/2017-0065

KS § 171 MÄLLBY 1:16 - detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att utifrån situationen i dag avbryta bostadsprojektet Mällbygård

att föreslå kommunstyrelsen att avbryta detaljplanearbetet samt

att de faktiskt upparbetade kostnaderna belastande exploateringsprojektet utgö

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund framgår av underlagen till tekniska nämnden. På lång sikt kan området 
vara möjligt att bebygga, dvs. i samband med ev. ombyggnad av golfbanan. 
Området kan därför ligga kvar i FÖP.

Med nuvarande förhållanden finns inga rimliga lösningar som klarar säkerhet mot 
golfbanan och bostäder på Mällby Gård. Detaljplanen bör därför avbrytas. 

Beslutsunderlag
TN 2020-11-03, § 110, med bilagor
 

Beslutet skickas till
Diariet, MBN, TN
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Kommunledningsförvaltningen 2020-11-06 Ärende: KS/2017-0065
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

MÄLLBY 1:16 - detaljplan

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta i enligt med förslaget från tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund framgår av underlagen till tekniska nämnden. På lång sikt kan området 
vara möjligt att bebygga, dvs. i samband med ev. ombyggnad av golfbanan. 
Området kan därför ligga kvar i FÖP.

Med nuvarande förhållanden finns inga rimliga lösningar som klarar säkerhet mot 
golfbanan och bostäder på Mällby Gård. Detaljplanen bör därför avbrytas. 

Beslutsunderlag
TN 2020-11-03, § 110, med bilagor

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet, MBN, TN



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

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

TN/2016-0211

TN § 110 Mällby 1:16 (Mällbygård) - uppföljning av 
exploateringsprojekt för bostäder

Tekniska nämndens beslut
att utifrån situationen i dag avbryta bostadsprojektet Mällbygård

att föreslå kommunstyrelsen att avbryta detaljplanearbetet samt

att de faktiskt upparbetade kostnaderna belastande exploateringsprojektet 
utgörande detaljplanekostnader om preliminärt 1,3 miljoner ska belasta 
kommunstyrelsens resultat under 2020.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Claes Nabrink (L) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen utgår ifrån 
kommunfullmäktiges beslut ifrån december år 2018 om att målet för antal 
invånare i Strömstad år 2030 ska utgöra 15 000 personer. Huvudinriktningen är 
att cirka 75 % av framtida planläggning av bostäder ska koncentreras till området i 
och runt Strömstad centrum och Skee. Mällbygård är ett av de prioriterade 
framtida bostadsområden på kommunalägd mark som finns listad i kommunens 
riktlinjer.

Kommunen har under en tid arbetat med en utformning av bostadsområdet 
Mällbygård till vilket tillhörande utredningar tagits fram. Kommunen har haft 
underhandskontakt med Strömstad golfklubb om bostadsexploateringen på 
Mällbygård både i samband med fördjupade översiktsplanen som i det inledande 
planarbetet. Efter att golfklubben under 2020 uppmärksammade kommunen på 
säkerhetsaspekten för de blivande bostäderna i förhållande till befintliga 
utslagsplatserna för hål 14 och 15, begränsade kommunen bostadsområdet 
utifrån golfklubbens angivna säkerhetsområde. Kommunen anlitade därefter en 
golfbanearkitekt som bedömt säkerheten för bostäderna, där resultatet redovisas 
i Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och detaljplaneområde för 
Mällbygård. Utgångspunkten för uppdraget har varit att nolltolerans ska gälla 
avseende risk för olyckor för framtida boende. 
Rapporten resulterar i ett antal alternativa utföranden av bostadsområdet, där 
alla medför en mindre exploatering än vad som ursprungligen planerats samt att 
det krävs att säkerhetsnät uppförs till skydd från bollar ifrån hål 14 och 15, med 
olika krav beroende på utformningsförslag.
Tekniska nämnden har att ta ställning till huruvida förvaltningen ska arbeta vidare 
med bostadsprojektet Mällbygård och med vilket av de redovisade alternativen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

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

Ursprungligt utformningsförslag exkl SÄBO, bilaga 1
Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och detaljplaneområde för 
Mällbygård, upprättad av WSP 2020, bilaga 2
Utformningsförslag alternativ 1-lägre exploateringsgrad, bilaga 3

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att utifrån situationen i dag avbryta bostadsprojektet Mällbygård samt

att föreslå kommunstyrelsen att avbryta detaljplanearbetet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att de faktiskt upparbetade kostnaderna 
belastande exploateringsprojektet utgörande detaljplanekostnader om 
preliminärt 1,3 miljoner ska belasta kommunstyrelsens resultat under 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten
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Tekniska förvaltningen 2020-10-12 Ärende: TN/2016-0211
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

MÄLLBY 1:16 - (Mällbygård) – uppföljning av 
exploateringsprojekt för bostäder

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att ta ställning till huruvida bostadsprojektet Mällbygård ska fortgå och i sådana 
fall vilket alternativ av följande alternativ som ska vara projektets inriktning 
framåt:

1. Ursprungligt förslag enligt 4.2.1.
2. Alternativ 1- lägre exploateringsgrad enligt 4.2.2
3. Alternativ 2- viss ombyggnation av golfbanan enligt 4.2.3, under 

förutsättning överenskommelse kan träffas med Strömstad golfklubb.

Att översända informationen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen utgår ifrån 
kommunfullmäktiges beslut ifrån december år 2018 om att målet för antal 
invånare i Strömstad år 2030 ska utgöra 15 000 personer. Huvudinriktningen är 
att cirka 75 % av framtida planläggning av bostäder ska koncentreras till området i 
och runt Strömstad centrum och Skee. Mällbygård är ett av de prioriterade 
framtida bostadsområden på kommunalägd mark som finns listad i kommunens 
riktlinjer.

Kommunen har under en tid arbetat med en utformning av bostadsområdet 
Mällbygård till vilket tillhörande utredningar tagits fram. Kommunen har haft 
underhandskontakt med Strömstad golfklubb om bostadsexploateringen på 
Mällbygård både i samband med fördjupade översiktsplanen som i det inledande 
planarbetet. Efter att golfklubben under 2020 uppmärksammade kommunen på 
säkerhetsaspekten för de blivande bostäderna i förhållande till befintliga 
utslagsplatserna för hål 14 och 15, begränsade kommunen bostadsområdet 
utifrån golfklubbens angivna säkerhetsområde. Kommunen anlitade därefter en 
golfbanearkitekt som bedömt säkerheten för bostäderna, där resultatet redovisas 
i Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och detaljplaneområde för 
Mällbygård. Utgångspunkten för uppdraget har varit att nolltolerans ska gälla 
avseende risk för olyckor för framtida boende. 
Rapporten resulterar i ett antal alternativa utföranden av bostadsområdet, där 
alla medför en mindre exploatering än vad som ursprungligen planerats samt att 
det krävs att säkerhetsnät uppförs till skydd från bollar ifrån hål 14 och 15, med 
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olika krav beroende på utformningsförslag.
Tekniska nämnden har att ta ställning till huruvida förvaltningen ska arbeta vidare 
med bostadsprojektet Mällbygård och med vilket av de redovisade alternativen.

Ärendet

1 Bakgrund
Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen utgår ifrån 
kommunfullmäktiges beslut ifrån december år 2018 om att målet för antal 
invånare i Strömstad år 2030 ska utgöra 15 000 personer. Av riktlinjerna framgår 
att det därmed finns ett bedömt behov om att tillskapa 700 nya bostäder fram till 
och med 2030. Huvudinriktningen är att cirka 75 % av framtida planläggning av 
bostäder ska koncentreras till området i och runt Strömstad centrum och Skee. 
Mällbygård är ett av de prioriterade bostadsområden på kommunalägd mark som 
sedan tidigare finns listad i kommunens riktlinjer.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2017, KS § 69, att lämna positivt planbesked 
för bostäder berörande fastigheterna Mällby 1:16 m.fl. Mällbygård i enlighet med 
Start-PM, daterat 2017-02-13.
Av beslutet framgår också att miljö- och byggförvaltningen ska planera för att 
möjliggöra byggnation av Säbo inom området samt undersöka möjlighet till 
varierande byggnadshöjder. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2020, KS § 147  att detaljplanen 
för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt boende.

Nedan listas tidigare direkt berörda beslut för projektet:

2 Syfte och projektmål
Syftet med 
exploateringsprojektet är att 
tillskapa bostäder, där 
målsättningen initialt var att 
kunna tillskapa cirka 100 
bostäder inom området, främst 
utgörande av par-/radhus och 

Datum Dnr Nämnd Beskrivning

2016-11-08 TN/2016-0211 TN, § 89 Uppdrag till förvaltningen att ansöka om 
planbesked

2017-04-12 KS/2017-0065 KS, § 69 Planbesked för dp beviljas

2019-10-30 KS/2019-0135 KS, § 141 Avgränsning av planområdet där privata 
fastigheter i norr utgår. Området omfattar nu 
endast kommunalägd mark.

2020-09-30 KS/2015-0435 KS, § 147 Säbo ska ej ingå i detaljplanen
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flerbostadshus inkluderat möjligheten till anläggande av Säbo med totalt cirka 50 
lägenheter. Säbo har dock nyligen utgått genom beslut av kommunstyrelsen.

3 Projektets omfattning
Mällbygård är beläget på ett större bergsparti och utgör 
cirka 4,5 hektar berörande del av kommunens fastighet 
Mällby 1:16.
Erforderlig infrastruktur som kommunalt vatten, avlopp och dagvatten finns i 
närområdet samt att en befintlig infartsväg angränsar till området, vilken kommer 
behöva breddas och asfalteras. 

4 Detaljplan
Första steget i detaljplaneprocessen för projektet Mällbygård är samråd och 
därefter sker en granskning av detaljplanen innan denna slutligen kan antas av 
kommunfullmäktige, se planprocessen nedan.

Inför samrådet görs en tydlig avgränsning av planområdet där planförslaget 
redovisas i detalj med kartor och illustrationer samt att förslaget med dess 
konsekvenser beskrivs.  Det är i detta utredningsskede i planprocessen som 
projektet befinner sig nu.

4.1 Utredningar 
Ett flertal utredningar har tagits fram vilka ska utgöra underlag till detaljplanen: 

 Markteknisk undersökning för väg
 PM bergsbesiktning
 PM dimensionering lakvattendamm
 Naturinventering med kompletterande tillägg (NVI)
 Trafiktekniskt PM (anslutande väg över deponi)
 Rapport miljöteknisk markprovtagning
 Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och detaljplaneområde för 

Mällbygård
 Väg, va och dagvatten-pågår
 Arkeologisk undersökning (ej påbörjad)

Då slutsatserna i naturinventeringen resulterade i att planförslaget inte anses 
medföra betydande miljöpåverkan på arterna, är miljö- och byggförvaltningens 
nuvarande bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. 
Ett underhandssamråd pågår dock med Länsstyrelsen där de begärt 
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kompletterande information om påverkan på lakvattendammen med anledning av 
vägens konstruktion. Huruvida detta i förlängningen kan leda till behov av en 
miljökonsekvensbeskrivning återstår att se. 

Kommunen har haft underhandskontakt med Strömstad golfklubb om 
bostadsexploateringen på Mällbygård både i samband med fördjupade 
översiktsplanen som i det inledande planarbetet. Under 2020 uppmärksammade 
golfklubben kommunen på säkerhetsaspekten för Mällbygård i förhållande till 
befintliga utslagsplatser på golfbanan, varför kommunen anlitade en 
golfbanearkitekt för en bedömning gällande säkerheten för bostäderna, se 4.2 
nedan.

4.2 Påverkan från omgivning- alternativa utformningsförslag
Det första utformningsförslaget exklusive SÄBO innehöll 55 bostäder inkluderat 
ett flerbostadshus om 20 lägenheter i nordost, se bilaga 1. 
Detta ursprungliga förslag, med upplåtelseformen hyresrätter för 
flerbostadshuset i nordost, bedöms medföra ett netto för kommunen om 
cirka +17 miljoner kronor varav VA-kollektivet förväntas ett netto om cirka +3 
miljoner kronor.

Efter att golfklubben uppmärksammande kommunen på säkerhetsaspekten för de 
blivande bostäderna i förhållande till de befintliga utslagsplatserna för hål 14 och 
15, begränsade kommunen bostadsområdet utifrån golfklubbens angivna 
säkerhetsområde (jämför utformningen av området på bilaga 1 med 
utformningen redovisande under 4.2.1. nedan.) 
Kommunen anlitade en golfbanearkitekt på WSP som utfört en opartisk 
bedömning av säkerheten för bostäderna i förhållande till golfbanan, där 
resultatet redovisas i Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och 
detaljplaneområde för Mällbygård, upprättad år 2020, se bilaga 2.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att nolltolerans ska gälla avseende risk för 
olyckor för kommande boende. En säkerhetsvinkel om 30 grader ifrån tee har 
därför använts i studien.

WSP har bekräftat att, med golfbanans nuvarande utformning av hål 14 och 15, 
kan inte godtagbar säkerhet uppnås för den västra delen av Mällbygård som ingår 
i förslaget enligt bilaga 1.

Strömstad golfklubb arrenderar stora delar av markområdet av kommunen där 
golfbanan är belägen och så gäller också för den del av golfbanan som omfattar 
hål 14 och hål 15.
Arrendet med golfklubben gäller till och med 2036-12-31. Avtalet ska sägas upp 
senast 2 år före avtalstidens utgång, i annat fall förlängs avtalet med ytterligare 
5 år i sänder.
Om avtalet sägs upp, upphör det att gälla utan rätt till förlängning eller rätt till 
ersättning för arrendatorn enligt 11 kap 5-6a§.

Förvaltningen har därför istället studerat alternativa utformningsförslag vilka 
redovisas nedan: 
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4.2.1 Ursprungligt förslag
Det första utformningsförslaget har minskats ned i väster för att klara 
säkerhetsnivån. Förslaget innehåller totalt 50 bostäder, varav 20 bostäder utgör 
lägenheter i flerbostadshus i nordost.

Skyddsnät för bollar behöver uppföras i förlängningen vid tee 14 (10 m höga) samt 
vid tee 15 och ett nät som 
skyddar husen i sydost (båda 
näten 20-30 m höga), 
åtgärderna beskrivs närmare 
på sida 10 i utredningen.

För detta samt övriga 
alternativ som redogörs för 
nedan förutsätts även att hela 
bostadsområdet hägnas in 
med skyddsnät, typ 
Gunnebostaket, för att 
förhindra att människor tar 
sig ut i naturmarken västerut, 
där det riskerar att falla ned 
golfbollar.

Detta förslag, med 
upplåtelseformen hyresrätter 
för flerbostadshuset, bedöms 
medföra ett netto om cirka 
+6 miljoner kronor för 
kommunen varav VA-kollektivet förväntas ett netto om cirka +1,4 miljoner kronor.

Dock råder det osäkerhet gällande områdets attraktivitet med anledning av 
framförallt det 20-30 meter höga nät som behöver uppföras angränsande 
bostäderna i sydost, där nätmasterna även kommer vara synliga från långt håll.

4.2.2 Alternativ 1- lägre exploateringsgrad
Bebyggelsen i det ursprungliga förslaget har minskats ned i väster för att endast 
vara belägen bakom den gröna begränsningslinje som redovisas på sida 11 i 
utredningen. Utformningsförslaget innehåller 43 bostäder, varav 20 bostäder 
utgör lägenheter i flerbostadshus i nordost, se bilaga 3. 

Skyddsnät för bollar behöver uppföras i förlängningen vid tee 14 (10 m höga) samt 
vid tee 15 (20 m högt) och ett mindre nät som skyddar husen i sydost (15 m högt), 
åtgärderna beskrivs närmare på sida 11 i utredningen.

Detta förslag, med upplåtelseformen hyresrätter för flerbostadshuset, bedöms 
medföra ett netto om drygt +5 miljoner kronor för kommunen varav VA-
kollektivet förväntas ett netto om cirka +0,8 miljoner kronor.
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Även i detta alternativ råder osäkerhet i områdets attraktivitet med anledning av 
framförallt det 15 meter höga nät som behöver uppföras angränsande bostäderna 
i sydost, även om det är ett betydligt färre bostäder som berörs av nätet i detta 
alternativ.

4.2.3 Alternativ 2- beroende av viss ombyggnation golfbanan
WSP har även studerat ett alternativ som innebär att hål 15 byggs om till ett par 4 
hål, cirka 320 m från gul/vit tee. Det förlorade slaget föreslås tas igen genom att 
hål 16 byggs om till par 5 hål genom att nuvarande reservhål 16A (par 3) tas bort. 
Nya hål 16 blir cirka 470 m, vilket är lite längre än nuvarande hål 15. Totalt 
behåller banan sin längd och par 71.
Den totala kostnaden för ombyggnationen av hålen har beräknats till 
cirka 2,5 miljoner, vilket beskrivs närmare i utredningen på sida 12-14.
För skydd mot bebyggelsen behövs ett nät 10-15 m för de nordligaste 
fastigheterna i raden närmast golfhålet. Även ett lägre nät bredvid tee bör sättas 
upp för att skydda mot ”quick hooks” mot den sydligaste bebyggelsen.

Förslaget är identiskt avseende utformningen av bostadsområdet enligt 4.2.1. 
ovan, vilket innebär att det innehåller totalt 50 bostäder, varav 20 bostäder utgör 
lägenheter i flerbostadshus i nordost.
Detta förslag, med upplåtelseformen hyresrätter för flerbostadshuset, bedöms 
medföra ett netto om +6 miljoner kronor för kommunen varav VA-kollektivet 
förväntas ett netto om cirka +1,4 miljoner kronor.

Detta alternativ är beroende av att Strömstad golfklubb, under pågående 
arrendetid, kan tänka sig att godta den föreslagna förändringen av golfbanan.

Fördelen med detta alternativ är att kommunen kan behålla en större volym 
bostäder, men även i detta alternativ råder osäkerhet i områdets attraktivitet 
med anledning av framförallt det 10 meter höga nät som behöver uppföras 
angränsande bostäderna i sydost, även om nätet i detta alternativ är lägre än i 
övriga.

5 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

5.1 Projektfinansiering
Exploateringsprojekt förväntas vanligtvis i huvudsak vara självfinansierade genom 
att de kommande intäkter som beräknas inkomma vid en försäljning av tomtmark 
täcker de kostnader som uppkommer med anledning av i ordningsställandet av 
området. 

Kostnaderna för Mällbygård utgörs av kostnader för detaljplan och investering i 
infrastruktur såsom byggnation av allmän plats gator inklusive sanering, park och 
anläggande av vatten- och avlopp. 
I kommunens kostnader ingår även erforderliga säkerhetsåtgärder mot golfbanan 
vilka redovisas ovan beroende på alternativ.
Mällbygård avses att finansieras genom intäkterna ifrån kommande 
markförsäljning samt att anläggandet av VA finansieras genom avgifter.



7 (10)

2020-10-12 Ärende: TN/2016-0211

Det bedömda ekonomiska konsekvenserna för kommunen för respektive 
alternativ som redovisas ovan under 4.2 har sammanställts av mark- och 
exploateringsavdelning, där kostnader för anläggandet av de allmänna platserna 
och VA är beräknade av Wikon och säkerhetsåtgärderna är beräknade av WSP. 
Bedömt markpris baseras på en fastighetsvärdering upprättad av Nai Svefa.

Det inledande utformningsförslaget som redovisas på bilaga 1 bedömdes ha en 
mycket god ekonomi med ett positivt netto på 17 miljoner.
Dock kräver denna utformning att golfbanans utformning av hål 14 och 15 
behöver förändras för att undvika påverkan på bostadsområdet, vilket inte ses 
som ett möjligt alternativ under pågående avtalstid med golfklubben. 

Med anledning av de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för bostadsområdet 
har området minskats ned i olika omfattning enligt de redovisade alternativen  
ovan, vilket medför att exploateringsintäkterna minskas, medan kostnaderna 
istället ökar med anledning av krav på säkerhetsåtgärder.
Exploateringsgraden (tillåten volym bostäder) kan ofta användas som det främsta 
instrumentet för att redigera täckningsgraden av kostnaderna, men i detta fall har 
en geografisk begränsning uppstått, vilket medför att området behöver minskas 
ned samt att miljö- och byggförvaltningen inte bedömer det lämpligt att på detta 
område tillåta en högre byggnation än vad som nu är föreslaget i de olika 
alternativen. Tekniska förvaltningen ser därmed inte några möjligheter att öka 
intäkterna för projektet.
Projektet bedöms dock i nuläget fortsatt vara självfinansierat oavsett redovisat 
alternativ ovan men med betydligt lägre marginal än för det första 
utformningsförslaget.

5.2 Nedlagda projektkostnader 
Totalt nedlagda kostnader på projektet till och med augusti 2020 uppgår till drygt 
1,1 miljoner, vilket avser plankostnader med tillhörande utredningar.

5.3 Budget 2021
Det finns medel avsatt för Mällbygård i tekniska nämndens budget avseende 
exploateringsverksamheten för 2021, som avser utredningskostnader samt 
förvaltningarnas egen tid med anledning av framtagandet av detaljplanen.

Behov av medel i tekniska nämndens exploateringsbudget för åren därefter för 
genomförande av exploateringsprojektet får beaktas i nämndens kommande 
budgetarbete. 

5.4 Driftbudget
Projektets beräknade drift- och underhållskostnaderna för tekniska nämnden för 
skötsel av gator, park och belysning, efter genomförandet, beräknas uppgå till 
drygt 400 000 kronor/år för samtliga alternativ. Häri ingår dock inte driftskostnad 
för skyddsnäten.

5.5 Ekonomiska risker
Tekniska förvaltningen har redovisat de ekonomiska förutsättningarna för 
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Mällbygård som helhet och vilka ekonomiska konsekvenser projektets olika 
alternativ medför för kommunen. 
Initialt bedömdes förutsättningar för projektets totala ekonomi som mycket goda 
för kommunen, där marginalen senare kraftigt minskats på grund av erforderliga 
säkerhetsåtgärder mot golfbanan. Projektet bedöms dock ändå i detta skede ett 
positivt netto oavsett alternativ. 

En konjunkturförändring kan dock komma att påverka marknadsläget för 
försäljning och byggnation. Någon markanvisning har ännu inte utförts varför 
avtal ej ännu tecknats med någon byggaktör. Bedömt försäljningspris baseras 
därför i nuläget på en fastighetsvärdering och det råder osäkerhet i hur 
säkerhetsnäten påverkar intresset och därmed projektets marknadsvärde.

Detaljplanens slutliga utformning samt möjliga innehåll står heller inte klart ännu 
då detaljplanen är i ett inledande skede och avses att till våren 2020 ställas ut på 
samråd. Bland annat kvarstår även en arkeologisk utredning samt dialog med 
Länsstyrelsen om erforderlig stabilitetslösning av infartsvägen till området i 
förhållande till befintliga dammar. Miljö- och byggförvaltningens nuvarande 
bedömning är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. 
Underhandssamråd pågår med Länsstyrelsen i ärendet. 
Tekniska förvaltningen bedömer även att risk för tidsplanförskjutningar finns med 
anledning av överklagande av detaljplanen, där laga kraft förskjuts på framtiden.

Projektets tidiga skede gör att det fortfarande finns osäkerheter både vad gäller 
bedömda intäkter och kostnader. Dessa behöver därför successivt följas upp och 
ses över under planprocessens gång.

6 Tidplan
Preliminär tidplan för projektet i planeringsfasen med efterföljande byggnation av 
infrastruktur skulle kunna se ut enligt följande, där tidplanen ej beaktat eventuell 
överklagad detaljplan: 

 November/december 2020- nämndsbeslut om projektets fortskridande
 Våren 2021- samråd detaljplan
 Våren 2021-markanvisning 
 Våren 2022- antagande av detaljplan
 Hösten 2022- byggstart av infrastruktur
 Hösten 2023- byggnation av bostäder bedöms tidigast kunna påbörjas

7 Sammantagen bedömning
Tekniska förvaltningen ser att Mällbygård kan ge ett välbehövligt tillskott av ett 
varierat utbud av bostäder med möjlighet till olika upplåtelseformer, där projektet 
ligger i ett relativt centrumnära läge. 
Kommunen har i nuläget ingen pågående planläggning för annat bostadsprojekt 
på kommunalägd mark mer än för cirka 20 bostäder på Vattentornsberget i 
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centrum. Mällbygård skulle därmed kunna bidra till kommunens långsiktiga mål 
om en ökad befolkning till 2030.

Förvaltningen kan konstatera att samtliga utformningsförslag för Mällbygård i 
nuläget bedöms ge ett positivt ekonomiskt överskott för kommunen, även om 
marginalen kraftigt minskats och även antalet bostäder i förhållande till det första 
utformningsförslaget.
Förvaltningen ser att det sammantaget bästa alternativet hade varit att antingen 
träffa en överenskommelse med golfklubben om ombyggnation av hål 15 och hål 
16 under pågående avtalstid, alternativt gå vidare med förslag 4.2.2 som kräver en 
betydligt mindre omfattning av säkerhetsnät vilket bedöms ge en mer trivsam 
boendemiljö.
Alternativt kan kommunen välja att avvakta med bostadsprojektet till dess 
Strömstad golfklubbs arrendetid går ut, där kommunen kan minska ned 
arrendeområdets utbredning för att kunna möjliggöra bostadsexploatering enligt 
bilaga 1. 

Om arbetet med Mällbygård ska fortgå föreslår tekniska förvaltningen att en 
markanvisning med anbudsförfarande anordnas i samband med samrådet av 
detaljplanen för att finna en byggaktör som tillsammans med kommunen slutför 
detaljplanen. På så sätt kan kommunen i ett tidigt skede få en uppfattning om 
marknadens intresse för projektet och också ta ställning till den totala 
projektekonomin innan detaljplanen för projektet slutförs.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv, 
Juridiskt perspektiv
Studeras och beaktas vid utformningen av detaljplanen.

Ekonomiskt perspektiv
Projektets ekonomiska konsekvenser för kommunen, beroende på val av 
alternativ, redogörs för ovan i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Ursprungligt utformningsförslag exkl SÄBO, bilaga 1
Utredning av säkerhet mellan Strömstad GK och detaljplaneområde för 
Mällbygård, upprättad av WSP 2020, bilaga 2
Utformningsförslag alternativ 1-lägre exploateringsgrad, bilaga 3

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se
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Bakgrund 
Strömstad kommun arbetar med en detaljplan för Mällby gård. Planområdet omfattar en 
skogsbevuxen bergrygg som sträcker sig mot sydväst från Mällby gård i norr. Den föreslagna 
bebyggelsen kommer i konflikt med befintlig golfbana. Planområdet är kilformat och omges av 
golfbanan, hål 14 och 15. Det föreligger risk att felslagna bollar kan nå delar av planerad bebyggelse. 
Hur stor del av bebyggelsen som påverkas och vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa 
riskerna behöver utredas närmare för att klarlägga hur golfverksamheten påverkas och om 
exploateringen eventuellt behöver minskas.  

Utredningen syftar till att ge en grund för beslut om avgränsning av exploatering inom 
detaljplaneområdet. Utredningen ska tillsammans med kommunens bedömningar av övergripande 
ekonomiska konsekvenser, genomförbarhet, lämplig bebyggelsestruktur och förhållningssätt till 
Strömstad GK utgöra underlag för fortsatt diskussion och vara ett beslutsunderlag för planområdets 
slutliga exploatering och avgränsning.  

Utredningen har utförts av WSP genom golfbanearkitekt FSGA, Rune Löfgren på uppdrag av 
Strömstad kommun. Från Strömstad kommun har exploateringschef Kristin Ulfstad, 
översiktsplanerare Björn Richardsson och förvaltningschef för Gatu- och Hamnverksamhet Anders 
Johansson medverkat.  

Ordförande , vice ordförande  och sportchef  har på plats visat och redovisat Strömstad GK:s 
verksamhet och syn på bebyggelseplanerna. Övrig information om klubbens verksamhet har 
hämtats från klubbens hemsida. 

Kommunrepresentanterna har lämnat underlag och underhandssynpunkter till utredningen. 
Utredningens redovisade bedömningar och förslag till åtgärder har dock de medverkande inte tagit 
ställning till, utan det är utredarens personliga bedömningar.  
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Planförslaget 
Planområdet är ca 5 ha stort och ligger sydost om Mällby gård. Se bild ovan. Mot norr gränsar 
planområdet mot den gamla avslutade och efterbehandlade avfallsanläggningen. Bebyggelsen ligger 
på en platå uppe på bergsryggen. Nivåerna varierar mellan +20-+26 m.ö.h. där bebyggelsen 
placerats. Bebyggelsen består av 21 kedjehus, 9 villor och 20 lägenheter i flerbostadshus.  

Väster om planområdet löper golfhål 14 i nord sydlig riktning. Spelytan ligger 2-3 m lägre än 
närmaste bebyggelse. Avstånd mellan närmaste fastighet och spellinjen är ca 40 m.  

Mot öster stupar berget brant ner mot golfhål 15, som spelas från söder mot norr. Nivåskillnaden 
mellan fairway och närmaste bebyggelse är 17 m. Avstånd mellan närmaste fastighet och spellinjen 
är ca 50 m. Utslagsplatsen (Tee gul/vit) ligger på nivån +16 m.ö.h., vilket är knappt 5m lägre än 
närmaste bebyggelse.  

Planområdet är huvudsakligen bevuxet med blandskog som domineras av relativt lågvuxen tall. I 
branten ner mot hål 15 finns vegetation endast på platåer där jorddjupet är tillräckligt. 

Strömstad Golfklubbs verksamhet 

Strömstad Golfklubb är en ideell idrottsförening med ca 1000 medlemmar. Klubben bildades för 
mer än 50 sedan och första 9 hålen ritades av Nils Sköld och senare utbyggnad till 18 hål av Jan 
Sederholm, två legendariska banarkitekter. Klubben bedriver omfattande juniorverksamhet. 
Klubben vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och 
utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt. Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende 
av ålder och ambitionsnivå.  

Klubben är betydelsefull för turismen och tvärtom. Många norrmän lockas hit på försäsongen då 
banorna i Oslo regionen inte har öppnat. Cirka 10 000 gästronder spelas årligen. Klubben har en 
omsättning på ca 7 milj. kronor 

Anläggningen är lokaliserad nära stadskärnan och är lättillgänglig med cykel för ungdomar. 

Anläggningen omfattar 18-håls fullängdsbana, ett väl utvecklat träningsområde med driving range, 3 
övningshål, ytor för närspelsträning och putting som ligger väl organiserade i förhållande till 
klubbhus, parkering. Logimöjligheter finns inom klubbens område. Nuvarande klubbhus innehåller 
reception, administrativa- och klubblokaler, omklädningsrum samt restaurang.  

18-hålsbanan togs i sin helhet i bruk 1987. Banan består av två slingor om 9 hål med s.k. ut- och
ingångar från klubbhuset, som ligger som ett nav i anläggningen. Banan har par 72 och mäter
5346m från gul tee och 4582m från röd tee. Det är en relativt kort bana. Nyare banor är oftast
mellan 5500 och 5900 m från gul tee.
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Ett gång- och cykelstråk går genom banområdet från bebyggelse i nordväst in mot centrum, så 
många icke golfare passerar genom området, vilket inte är helt oproblematiskt med hänsyn till 
säkerheten. 

Exploateringen vid Mellby gård kan medföra ett ökat flöde av passerande människor genom 
golfanläggningen som kan kräva kostnadskrävande förbättringar av passager för att säkerheten för 
passerande ska vara tillfredsställande. Golfspelarna ska också inte behöva känna oro för att 
oavsiktligt träffa någon med en felslagen boll. 

 

 

 
Illustration av anläggningen 

 

Säkerhet vid anläggande av golfbanor 
För nya golfbanor skall en detaljplan upprättas och i det arbetet ingår att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning där även säkerheten mot omgivningen ska belysas. 

Trafikverket har utgivit Publikation 2007:133 ”Rekommendationer vid anläggande och 
vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg”. 

I den ges följande anvisningar och rekommendationer: 
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 Enligt 47 § Väglagen ”får inte utan Länsstyrelsens tillstånd utföras andra anläggningar eller vidtas  

sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten”. Detta innebär som grundregel att ingen del av 
golfbanans spelytor normalt bör placeras inom denna zon, vars bredd kan variera mellan 12 till 50 m. 

Före 2007 var Trafikverkets rekommendation att när en ny golfbana anläggs intill en statlig eller 
annan väg, bör slagriktningen ska vara minst 30° från vägen.. 

I publikationen från 2007 ges följande riktlinjer: 

 

 

Skissen grundar sig på gjorda studier, som visat att 92% av alla golfslag hamnar inom 15 graders  

avvikelse från den tänkta spellinjen. 

 

Vilka säkerhetsvinklar bör då rekommenderas i förhållande till väg, bebyggelse eller annat område, 
där människor färdas eller vistas utefter sidan av golfbanan?  

Amerikanska undersökningar, som länge varit normgivande, visar att 92 % av alla golfslag hamnar 
inom en sektor med 30 graders vinkel (d.v.s. +/- 15 grader från den tänkta spellinjen). Av detta 
följer naturligt  

 att säkerhetszonens bredd är direkt relaterad till slagets längd, d.v.s. ju längre slag desto 
större spridningsbredd.  

 En realistisk bedömning med modern golfutrustning är att en duktig golfspelare slår som 
längst 240 m från tee. Vissa elitspelare slår visserligen längre, men deras precision är 
betydligt bättre, varför ytterligare hänsyn till denna kategori ej behöver tas. 

Slaglängder 

DRIVERSTATISTIK. Genomsnittlig slaglängd. Avvikelse från mitt i meter och grader. 

Proffs man: 266m, 16m,  3,44°. 

Proffs kvinna: 227 m. 13 m. 3,28°. 

Scratch man: 241 m. 30 m. 7,1°. 

Scratch kvinna: 215 m. 28 m. 7,42°. 
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Hcp 10 man: 215 m 38 m 10,02° 

Hcp 10 kvinna: 156 m. 36 m. 13°. 

Hcp 25 man: 168 m. 42 m. 14,04 

hcp 25 kvinna: 130 m. 41 m. 17,5°. 

 

Säkerhet mot planområdet 
Hål 14, par 4, gul 287 m, röd 247m 

 

Hålet spelas i sydlig riktning. Förhärskande vind är sydvästlig och driver bollarna in mot 
planområdet. Vänster sida av hålet mot planområdet avgränsas av trädvegetation, 15-20m hög. 

 

Hål 15, par 5, gul 454 m, röd 393m 
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Hålet spelas i nordostlig riktning med förhärskande vind i ryggen, vilket ger extra långa slag. Gul/vit 
tee ligger dessutom högt i förhållande till fairway. Båda dessa faktorer ökar slaglängden. 
Planområdet ligger till vänster i slagriktningen och bergssidan avgränsar spelytan. 

 

Säkerhet   
Vid besök på platsen inventerades förekomsten av felslagna bollar inom planområdet. De flesta 
bollarna återfanns inom sektorn 15 grader nedanför bebyggelsen, men det fanns även ett par bollar 
som låg inom planerat bebyggelseområde. 

Se bild nedan 

 



 9 (14)

 

För säkerhet mot bebyggelsen måste nolltolerans gälla. Ökas säkerhetsvinkeln till 30 grader är risken 
minimal för att bollar ska hamna utanför sektorn.  

Nedan visas hur stor del av planområdet som påverkas vid tillämpning av 15 repektive 30 grader. 

 

Med 30graders vinkel ligger en stor del av bebyggelsen på östra sidan inom risksektorn från hål 15 
och skogspartiet söder om bebyggelsen skärs av från hål 14. 

 
 

 
Säkerhetsvinklar sett från tee hl 14. Blå 15 grader, röd 30 grader                           Säkerhetsvinklar sett från tee hl 15. Blå 15 grader, röd 30 grader 
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För att uppnå ”nolltolerans” krävs en stor begränsning av bebyggelsen, alternativt omfattande 
skyddsåtgärder med nät, vilket ändå inte med säkerhet eliminerar risken till 100% för vistelse inom 
planområdet och på fastigheterna. 

Det fordras ca 320m nät med varierande höjd från 10m till 30m. Se bild nedan För nät med 30 m´s 
höjd kan det fordras fackverksstolpar(typ belysningsmaster till idrottsarenor).  

Dessa stolpar är ca 1 m2 i basen och har fundament som är 3 m djupa vid placering i jord. Det blir 
stora vindlaster på masterna och därför så stabil förankring För montering på berg finns inga 
standardfundament. Det kräver särskilda konstruktioner anpassade till platsen.  

Kostnad per mast inkl. jordfundament: 

24 m 61.000:- 

30 m 80.000:- 

Montage tillkommer. 

Avstånd mellan master, 10-15 
m. Kostnaden kan då bli 12-15 
tusen kr/m nät. 

Kostnad för redovisade nät på 
hål 14 och 15 bedöms till 2,3- 
2,8 miljoner kr.  

Det 20 m höga nätet längs hål 
14 som ger skydd för personer 
som vistas i naturmarken söder 
om bebyggelsen kan ersättas, 
om bebyggelsen avgränsas i 
fastighetsgränsen på säkert sätt 
så inte barn tar sig ut från 
fastigheterna för att leka i 
naturmarken. 

Kostnad för nät reduceras då 
med ca 350.000-400.000:-. 
Kostnad för skydd runt 
bebyggelsen tillkommer. 
 

 

 

 

 

Preliminär illustration av nät som fordras 
ca 320m.  

 

 

Nätens påverkan på golfspelet. 

Näten i anslutning till tees är för många rent psykologiskt störande och beroende på om man är 
höger eller vänsterspelare så blir  man olika begränsad i hur man kan placera bollen på tee. Om 
nätet längs hål 14 tas bort får man där markera att det är Out of bounds innanför plangränsen, dvs 
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bollen är förlorad om den hamnar innanför gränsen och måste slås om med pliktslag. Denna 
markering görs för att ytterligare sätta press på spelarna att rikta bollen bort från planområdet. 
Påverkan är större för spelare med högt- och medelhandicap än för spelare med lågt handicap. 

 

Prövade alternativ 
Alternativ 1 Lägre exploatering 

 
Bebyggelsen flyttas norr om den gröna linjen på bilden ovan. Nät för skydd mot bollar från hål 15 
kan då reduceras till två nät ett som stoppar sneda bollar nära tee och ett som skyddar de hus som 
kommer längst ner i sydost.  

Kostnad för dessa nät bedöms uppgå till 450.000 -500.000:-.  
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Skydd för bollar från hål 14 enligt föregående alternativ uppgår till 450.000-500.000:-, som ev. kan 
reduceras till ca 100.000. 

 

Alternativ 2,  Förändring av hål 15 och 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativet innebär att hål 15 byggs om till ett par 4 hål, ca320 m från gul/vit tee. Det förlorade 
slaget tas igen genom att hål 16 byggs om till par 5 genom att nuvarande reservhål 16A (par 3) tas 
bort. Nya hål 16 blir ca 470 m, vilket är lite längre än nuvarande hål 15. Gångavstånd mellan hål 15 
och 16 förkortas. Det nya par 5 hålet kan också göras mer strategiskt utmanande än nuvarande 
hål15. Totalt behåller banan sin längd och par 71.  

 

Kostnadsbedömning för ombyggnad av hål 15 0ch 16  

Hål 15 

Förutsättning: Befintlig fairway utnyttjas fullt ut och även greenområdet lämnas orört. Bevattning av 
fairway och greenområde behålls intakt. 
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Följande åtgärder är kostnadsbärande: 
1. Nya tees 300m2 inkl. bevattning 
2. Igenläggning av bunkrar 3 st 
3. Nya bunkrar 2-3 st 

 
Bedömd kostnad 450.000:- -500.00:- 

 

Hål 16 

Förutsättningar: Befintliga tees för hål 16A utnyttjas. Befintligt greenområde för nuvarande hål 16 
behålls intakt. 

 

Följande åtgärder är kostnadsbärande: 
1. Ny fairway ca 5000m2 
2. Igenläggning av bunkrar 2 st 
3. Nya bunkrar 2-3 st 
4. Borttagning av befintlig bevattning green 16A och ny bevattning till nya fairway-ytan 
 

Bedömd kostnad 1.300.000:- - 1.400.000:- 

Totalt för anläggning båda hålen 1.750.000:- - 1.900.000:- 

Till  bedömd anläggningskostnad tillkommer: 

- projektering och byggledning ca 200.000:-.  
- 20% bör reserveras i budget för oförutsett och ökad detaljeringsgrad. Ca 400.000:- 

 
 

Säkerhet 
 

 

 

För skydd mot bebyggelsen behövs ett nät 10-15 
m för de nordligaste fastigheterna i raden 
närmast golfhålet. 

Även ett lägre nät bredvid tee bör sättas upp för 
att skydda mot ”quick hooks” mot den sydligaste 
bebyggelsen. 

Kostnaderna för nät bedöms uppgå till 330.000-
350.000:-. 

Kostnader för hål 14 enligt tidigare redovisade 
alternativ. 
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Sammanställning av konsekvenser av prövade alternativ 

Aspekter Nollalternativ DP Mällby gård Minskad 
exploatering 

Ombyggnad 
bana 

Påverkan på antalet bostäder      

Förlorade kommunala 
intäkter för markförsäljning 

    

Påverkan på golfspelet     

Kompensationskostnader     

Nollalternativ = oförändrade förhållanden 

Rött = negativa konsekvenser,  Gult = små konsekvenser;  Grönt = inga negativa konsekvenser 

  

2020-10-19 /WSP, Rune Löfgren 





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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/2018-0516

KSau § 267 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar.

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt.

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.

Liberalerna föreslår:

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive 
kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 
Strömstads kommun

●att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och 
att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras

●att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan

●att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tekniska nämndens beslut 2010-10-06 § 86
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet
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Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0001

TN § 86 Motion om reservvattentäkt i Strömstad

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till 
nedanstående beslutsmotivering.

Beslutsmotivering
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar.

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt.

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.

Liberalerna föreslår att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig 
utredning, inklusive kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en 
reservvattentäkt för Strömstads kommun.

att utredningen ska genomföras av kommunstyrelsen som strategisk 
samordnande nämnd och att alla kommuners nämnder, förvaltningar, bolag och 
styrelser ska involveras

att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan

att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tjänsteskrivelse 2020-09-14

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till 
nedanstående beslutsmotivering.
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2018-11-04 

Motion om reservvattentäkt 
 

Liberalerna har under många år försökt lyfta frågan om reservvattentäkt i 

tekniska nämnden. Detta då vi anser att det är en viktig fråga för 

vattenförsörjningen i kommunen. (Detta handlar inte om Koster där Liberalerna 

stödjer en lokal lösning). 

Vi ser sårbarheten i att Färingen utgör Strömstads enda vattentäkt. 

 

Sårbarheten blir tydlig med följande två scenarier 

● det kommer inget regn på hela sommaren, då fylls inte Färingen på med vatten 

● något kan förgifta Färingen genom utsläpp, olycka eller sabotage 

 

Vad händer i Strömstads kommun om VA-verket inte kan leverera vatten till 

kommunens invånare? 

Att inte diska, tvätta kläder eller duscha kan man väl klara en tid med lite 

besvär, men att inte kunna spola i toaletten är ett större problem som kan 

medföra direkt ohälsa.  

Det faktum att du inte får vatten ur kranen till ditt kaffe, dina plantor, din 

matlagning, till dina djur och din hygien är något av det allvarligaste som kan 

hända i vårt samhälle. 

 

Utan vatten fungerar inte heller förskola, skola, badhus, vårdcentraler, 

äldreboenden, räddningstjänst, livsmedelsföretag, restauranger, hotell, camping 

och andra företag. 

 

Liberalerna har i tekniska nämnden under alla dessa år påtalat att Strömstad inte 

har en reservvattentäkt. Vi vet att stora investeringar görs inom VA-kollektivet 

med avloppsreningsverket på Österröd, men vi tycker att detta är en fråga av så 

stor samhällsvikt att den bör få en prioriterad roll i kommunens arbete. 

 

(bifogar bilaga som hänvisar till kommentarer och lagar) 
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Slutsats: 

Kommunen har i dagsläget inget krav på reservvattentäkt men Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver att det ska finnas 

vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet, vilket betyder att 

leverans av vatten måste ske även om Färingen inte kan leverera vatten. 

 

Enligt ’En trygg dricksvattenförsörjning’ (SOU 2016:32), kommer troligen 

kraven på kommuner att ha reservvattentäkt att skärpas. 

 

Därför måste Strömstads kommun ha en reservvattentäkt! 

 

Liberalerna föreslår: 

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive 

kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 

Strömstads kommun 

● att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och 

att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras 

● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan 

● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 

presenteras för KF innan denna mandatperiods slut. 

 

För Liberalerna 

 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 
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Bilaga till Motion om reservvattentäkt 

 

Referenser till lagar, utredningar och kommentarer: 

 

 
När behövs en reservvattentäkt? 

Det är avgörande för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns 

reservvattentäkter, speciellt om risk- och sårbarhetsanalyser har visat att den 

ordinarie täkten är utsatt för stora föroreningsrisker. Reservtäkter är alltså en 

viktig fråga i beredskapsarbetet. 

Livsmedelslagstiftningen innehåller inga krav på att en producent ska ordna 

alternativ dricksvattenförsörjning. Tillgången till dricksvatten för enskilda 

konsumenter regleras av vattentjänstlagen (2006:412) och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (bland annat 33 § punkt 6). 

 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter  

ör människors hälsa 33 § 

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en 

bostad särskilt; 

● 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 

luftföroreningar och andra liknande störningar, 

● 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på 

annat sätt, 

● 3. medge tillräckligt dagsljus, 

● 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 

● 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

● 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 

beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra 

hushållsgöromål. 
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Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

 

2016 kom Statens utredning om dricksvattenförsörjning: ’En trygg 

dricksvattenförsörjning’ (SOU 2016:32), där förslaget bl.a. är att stärka kravet 

på en reservvattentäkt, här kommer en kommentar från Bergslagens 

kommunalteknik: 

 

Reservvatten enligt lagen  

Det finns idag ingen lag som uttryckligen säger att det ska finnas ett 

reservvatten. Lagen om allmänna vattentjänster förutsätter ett kontinuerligt 

ansvar att förse befolkningen med dricksvatten, men det nämns inget om 

leveranskapacitet och det ställs inga krav på reservförsörjning.  

 

Statens utredning om dricksvattenförsörjning: ’En trygg dricksvattenförsörjning’ 

(SOU 2016:32) tar upp en rad förslag till lagändringar för att trygga 

vattenförsörjningen. Ett ändringsförslag gäller lagen om allmänna vattentjänster 

där tillhandahållande av vattentjänster ändras till säkerställt tillhandahållande. 

Med säkerställd förmåga avses att leverans av dricksvatten av sådan kvalitet och 

kvantitet som normalt behövs för hushållsändamål alltid ska kunna ske, genom 

ordinarie system eller genom alternativa former av leverans (SOU 2016:32 kap 

9.10.5). Förslaget talar även om en tilläggsparagraf som säger att: Kommunen 

ska ta tillvara möjligheten att samverka med andra kommuner avseende 

vattenförsörjningen. 

 

SOU 2016:32 kap 9.8.4 Syftet med 

reservvattenlösningar är att minska sårbarheter och risker för att skapa robusta 

system som medger säker och kontinuerlig dricksvattenförsörjning. 

Detta kan uppnås genom att 

● reservvattentäkt ansluts till ordinarie produktions- och distributionsanläggning, 

● reservvattenverk med tillhörande täkt kopplas till ordinarie 

distributionsanläggning, eller 

● reservvattenverk kopplas till ordinarie täkt och ordinarie 

distributionsanläggning.  

mailto:stromstad@liberalerna.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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/2019-0155

KSau § 268 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstad kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll

att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
Motionen
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 92

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

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

TN/2019-0254

TN § 92 Motion om sopsortering 

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering 
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle 
innebära en taxehöjning.

Beslutsmotivering
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. 

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.  

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Andreas Nikkinen (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår

att Strömstads kommun börjar med sopsortering i varje hushåll

att Strömstads kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet

Vid telefonsamtal med Ola Persson framkom att motionen åsyftar till att alla typer 
av hushållsavfall som uppkommer i ett hem och i den kommunala verksamheten 
även förpackningar och tidningar skulle samlas in i kommunens regi. Han 
hänvisade till större kommuner där fastighetsnära insamling (FNI) förekommer 
sedan lång tid tillbaka.

Beslutsunderlag
”Sopsortering” , Renhållningschef  Eiton Ohlsson, 2020-09-11
”Om sopsortering” Ola Persson (M), 2019-02-12
-Protokoll Tnau §52,  2019-10-28
-Protokoll KF §104, 2019-03-28 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

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

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering 
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle 
innebära en taxehöjning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt-Göran Bergstrand (M) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) och 
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till motionen samt att Strömstads kommun fortsätter 
planeringen för att införa sopsortering i hushållen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt-Göran 
Bergstrands yrkande om bifall till motionen och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på om tekniska nämnden bifaller eller 
avslår tilläggsyrkandet om att Strömstads kommun fortsätter planeringen för att 
införa sopsortering i hushållen och finner att tekniska nämnden avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2019-0388

KSau § 286 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Enligt tekniska nämndens remissvar har kommunen redan en väl fungerande 
renhållning. Motionens intention kommer att tas upp i arbetet med Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
att handläggas gemensamt med ingivna motioner i samma anda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla tekniska nämndens beslut.

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla tekniska nämndens beslut

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande redogjort för arbetet med renhållningen 
i kommunen. Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen redan har en 
väl fungerande renhållning och ställer sig bakom tekniska nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson



2 (2)

2020-11-04 Ärende: KS/2019-0388

Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

KS/2019-0388

KF § 33 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i 
augusti,  arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, 
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Tysklind (L) yrkar i första hand att ärendet återremittera för att handläggas 
tillsammans med liknande motioner som inkommit och i andra hand att motionen 
bifalls. Tore Lomgård (C), Ola Persson (M), Bengt Bivrin (MP) och Marielle Alvdal 
(FI) instämmer i Lars Tysklinds yrkande om återremiss.

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

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för att ärendet ska återremittera.

Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 18 nej-röster för att 
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej
1 Kent Hansson S    Ja  
2 Mikael Cederbratt M  Ola Persson M  Nej
3 Mattias Gustafsson SD    Ja  
4 Lars Tysklind L     Nej
5 Åsa Torstensson C     Nej
6 Lena Martinsson S    Ja  
7 Muhyettin Aslan KD    Ja  

9
Marie Edvinsson 
Kristiansen M     Nej

10 Fredrik Eriksson SD    Ja  
11 Lars Åke Karlgren V    Ja  
12 Marie Rask S    Ja  
13 Karla Valdivieso MP     Nej
14 Kerstin Karlsson L     Nej
15 Jörgen Molin M  Eva borg M  Nej
16 Mats Granberg S  Olle Westling S Ja  
17 Ulf Johansson SD  Eugenia Eriksson SD Ja  
18 Marielle Alvdal FI     Nej
19 Helene Andersson Novela S    Ja  
20 Dag Wersén M     Nej
21 Mette H Johansson L     Nej
22 Anna-Lena Carlsson C  Hans-Inge Sältenberg C  Nej
23 Anders Ekström KD    Ja  
24 Bengt Simonsson Fröjd S    Ja  
25 Morgan Gustafsson SD    Ja  
26 Merry Johansson S    Ja  
27 Bengt-Göran Bergstrand M     Nej
28 Mia Öster V     Nej
29 Leif Andersson S    Ja  
30 Hans-Robert Hansson L     Nej
31 John Johansson SD    Ja  
32 Bengt Bivrin MP     Nej
33 Simone Fischer M     Nej
34 Ligia Morales Ahlgren S    Ja  
35 David Holgersson KD  Rose-Marie Fagerberg KD Ja  
36 Sven Nilsson SD    Ja  
37 Lena Sundberg S    Ja  
38 Elisabeth Johansson C     Nej
39 Tore Lomgård C     Nej

8 Ronnie Brorsson S   Ja  
 Summa 21 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

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

Beslutet skickas till
Liberalerna
Tekniska nämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

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

KS/2019-0388

KS § 12 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Beslutsmotivering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i 
augusti,  arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, 
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

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

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Ola Persson (M), Åsa Torstensson 
(C) och Bengt Bivrin (MP), bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Tysklinds 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Lars Tysklinds förslag. Med 6 ja-
röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för att avslå 
arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Lars 
Tysklinds förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

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

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S 1   X  
2 Mats Granberg S 2   X  
3 Leif Andersson S 3   X  
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4 Anders Ekström KD X  
5 Marielle Alvdal FI 5   X  
6 Mattias Gustafsson SD 6   X  
7 Lars Tysklind L 7    X
8 Mikael Cederbratt M 8    X

9
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 9 Ola Persson M  X

10 Åsa Torstensson C 10    X
11 Bengt Bivrin MP 11    X
 Summa 6 5

Beslutet skickas till
Diariet
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 TN/2019-0479 

TN § 86 Motion från Liberalerna - Sveriges renaste 
kommun 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november. 

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan. 

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti, 
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00. 
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden. 

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna. 

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar. 

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen. 
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Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06  
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Nabrink (L) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till Tekniska nämndens arbetsutskotts 
förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2019-10-18 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan 
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun

Beslutsmotivering
Utifrån de resurser förvaltningen har i dag kan uppdraget inte utföras. 
Kommunens åtagande är att förebygga och hantera det avfall som kommunen 
ansvarar för, och för övrigt avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan 
påverka detta. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2)

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06 
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 

Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningen 2019-10-18 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie
Diariet
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Tekniska förvaltningens förslag till yttrande 2019-10-29 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun

Beslutsmotivering, komplettering
Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka 
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och 
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn 
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och 
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts 
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och 
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och 
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som 
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.

Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma 
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt 
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar. 
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.

Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti,  
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00. 
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.

Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de 
kommunala vägarna.

Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den 
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för 
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.

Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om 
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av 
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla 
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom 
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger 
hos miljö- och byggförvaltningen.

Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningens förslag till yttrande 2019-10-29 Dnr: TN/2019-0479
Gatuavdelningen

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 



Liberalerna Strömstad                                 

Till kommunfullmäktige i Strömstad

Motion
Strömstad Sveriges renaste kommun
Strömstads kommun med vår historiska stad lockar besökare från när 
och fjärran, där naturupplevelser väntar vid sidan om shopping och 
restaurangbesök. Ett vänligt mottagande från en trevlig miljö blir då 
ett avgörande intryck att ta med sig hem. 

Vi i Liberaler är stolta över vår kommun men ser också att vi kan bli 
bättre att välkomna våra gäster. 

Det gäller att skapa ett brett engagemang kring ett gemensamt mål                                                                                                                                                   

Strömstad Sveriges renaste kommun

Ogräs, fimpar, tuggummi, plast och annat skräp skall alltid rensas bort. 
Det skall vara lätt att flanera utan hinder och finna gaturummet enhetligt 
möblerat med en tydlig information.

Liberalerna föreslår:

Att Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i 
praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste 
kommun
(Se bilaga: Strömstad Sveriges renaste kommun)



Strömstad den 10 maj 2019

Lars Tysklind       Kerstin Karlsson       Mette H Johansson 

                                    

Hans-Robert Hansson     Helena L´Estrade        Jennie Persson

        



 Liberalerna Strömstad                                                       

                                                                                             

Bilaga till motion 

STRÖMSTAD, SVERIGES RENASTE KOMMUN

MÅL Kommunens alla ytor ska alltid vara rena från skräp, fimpar, tuggummi och ogräs.
Trasiga och smutsiga papperskorgar, bänkar, återvinnings stationer, lekplatser etc. 
ska ständigt ses över och omgående lagas samt inför varje säsong upprustas. 
Reklamskyltar på trottoarer och torg samt övriga platser ska styras av ett tydligt
Regelverk.
Trafikskyltar och målad trafikinformation ska ses över inför varje säsong.
Parker och planteringar samt konst skall vara en viktig del i konceptet.
Fastighetsägare ska informeras varje år och erbjudas hjälp för att hålla trottoarer
och angränsande ytor rena.

KONCEPT Ägs av Strömstads Kommuns Tekniska förvaltning som ska samarbeta med 
Innevånare, Fastighetsägare, Företagare, Köpmannaföreningen, Företagar-
föreningen, Skolor, Idrottsföreningar och entreprenörer.

OMRÅDEN Strömstad centrum och ytterområden i hela kommunen samt Kosteröarna.
Indelas i ett antal lämpliga ansvarsområden för hög och lågsäsong.

SÄSONG Låg är oktober – februari. Underhåll av konceptet.
Hög är mars – september. Ökade insatser för att klara målen.

PERSONAL Ansvarig personal ska vara anställd av Strömstad Kommun. 
Styrgruppen ansvarar för utbildning och uppföljning.                                                                                                               
Alla på arbetsmarknaden möjliga bidrag och resursåtgärder ska utnyttjas.
Det skall vara en stolthet att arbeta med detta tillsammans med stadens innevånare.

LEDNING Styrgrupp inrättas om fem till sju personer.
Representant från Tekniska förvaltningen ska naturligtvis ingå i styrgruppen.



Fastighetsägare, Köpmannaförening, Företagarna, Arbetsförmedlingen
kan vara exempel på representanter i styrgruppen.

START Utarbeta formerna för konceptet Strömstad Sveriges Renaste Kommun 
för att starta fullt ut senast 2020.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

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

KS/2019-0436

KSau § 277 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Protokollsanteckning
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) begär och beviljas samma 
protokollsanteckning som Andreas Nikkinen beviljades i Tekniska nämnden.

Vi stödjer intentionen i motionen, men strandstädningen är idag inte tekniska 
nämndens ansvarsområde. Strandstädningen är en viktig fråga för Strömstads 
kommun och det bör utredas centralt hur vi kan utveckla den på bästa sätt.

Sammanfattning av ärendet
Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat 
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen.

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.  

Idag städas stränderna genom olika initiativ:

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet. 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.

Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 
Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till.

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden. 

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19.

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:

•det behöver städas

•där man precis själv har städat

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.
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Ytterligare tänkbara initiativ:

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för.

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det. 

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning. 

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 100
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.

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

att delvis bifalla motionen genom viss utökning av aktiviteter för ökad möjlighet 
till strandstädning, fler påsholkar, ökad information om hur individen kan vara 
delaktig och genom ekonomiskt bidrag göra det möjligt för fler föreningar att 
strandstäda.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Martinsson (S) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), bifall till tekniska nämndens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-09-07 Ärende: KS/2019-0436
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från 
Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besluta om att delvis bifalla motionen genom viss utökning av aktiviteter för ökad 
möjlighet till strandstädning, fler påsholkar, ökad information om hur individen 
kan vara delaktig och genom ekonomiskt bidrag göra det möjligt för fler 
föreningar att strandstäda.

Sammanfattning av ärendet
 Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat  
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen.

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.  

Idag städas stränderna genom olika initiativ:

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet. 

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem.

Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt.

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 



2 (4)

2020-09-07 Ärende: KS/2019-0436

Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till.

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden. 

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19.

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020.

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe.

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande:

•det behöver städas

•där man precis själv har städat

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod.

Ytterligare tänkbara initiativ:

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för.

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det. 

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning. 

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
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sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Påsholkar, 10 stycken 10 000 kronor, fler platser för utlämning av 
strandstädarutrustning, ca 2000 kr per år, sponsring av Städa Sverige, 10 000 per 
år.

Folkhälsoperspektiv
Konsumentskräpet och nedskräpning av stränderna är en social fråga. Platserna 
som är nedskräpade vill ingen vara på, det ser då ut som en övergiven plats och 
ger då en otrygghet.

Juridiskt perspektiv

Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller 
fängelse, 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till.”

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och 
fimpar och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. 
Kommunen är ansvarig när nedskräparen eller den med producentansvar inte är 
känd. Vi har alla ett ansvar att inte slänga skräp på marken. Men om det ändå 
hamnar utanför papperskorgen så har kommunen ett ansvar för att städa upp 
gator och torg, parker och stränder.

Miljöperspektiv
Än fler insatser ger en prägel av medvetenhet och uppmuntran att tillsammans 
sköta om platsen. Insatserna kan minska riskerna för föroreningar och att djur far 
illa.

Beslutsunderlag
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken.
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Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0476

TN § 100 Motion från Centerpartiet angående 
strandstädning

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation och

att godkänna Andreas Nikkinens protokollsanteckning.

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Protokollsanteckning:

Andreas Nikkinen (MP) får notera följande protokollsanteckning:

Jag stödjer intentionen i motionen, men strandstädningen är idag inte tekniska 
nämndens ansvarsområde. Strandstädningen är en viktig fråga för Strömstads 
kommun och det bör utredas centralt hur vi kan utveckla den på bästa sätt.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson, Elisabeth Johansson och Rutger Cavalli-
Björkman har inkommit med en motion där de föreslår

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen, för att 
ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett 
exempel är utplacering av strandstädarpåsar runt om i kommunen där många 
människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av allas bidrag att hålla 
Strömstad rent.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-11-14, Conny Hansson, gatuchef
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 63
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet kan behandlas då tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut saknades i kallelsen.

Tekniska nämnden beslutar enhälligt att ärendet kan behandlas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska förvaltningen föreslår tekniska 
nämndens arbetsutskott att besluta

2019-11-14 Ärende: TN/2019-0476

Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från 
Centerpartiet 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att 
besluta
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag inte medger det. 

Beslutsmotivering
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning. 

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen. 

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Åsa Torstensson, Elisabeth Johansson och Rutger Cavalli-
Björkman har inkommit med en motion där de föreslår

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen, för att 
ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett 
exempel är utplacering av strandstädarpåsar runt om i kommunen där många 
människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av allas bidrag att hålla 
Strömstad rent.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning. 

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-11-14, Conny Hansson, gatuchef
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Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 63
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Roland Kindslätt
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se
Diariet



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

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

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

KF § 176 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

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

KS/2020-0401

KSau § 276 Klimatlöften

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta följande klimatlöften:
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Sammanfattning av ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer.

Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande, västra Götalandsregionen har erbjudit 
kommunerna i Västra Götaland att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att 
göra klimatåtgärder tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 
kan ge stöd för genomförandet.

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir 
därmed en del av kommunens åtagande. Kommunen har ansvar för att de 
antagna klimatlöftena genomförs under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Inventering kommunernas klimatlöften 2030
Kommunernas klimatlöften 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att anta följande klimatlöften:
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

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

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Beslutet skickas till
Diariet



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

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

KS/2020-0401

KSau § 257 Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 - 
diskussion

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer.

Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande, västra Götalandsregionen har erbjudit 
kommunerna i Västra Götaland att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att 
göra klimatåtgärder tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 
kan ge stöd för genomförandet.

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir 
därmed en del av kommunens åtagande. Kommunen har ansvar för att de 
antagna klimatlöftena genomförs under 2021.

Miljöstrateg Maria Aronsson och t f utvecklingschef Terése Lomgård har tagit fram 
en inventering av åtagandena och diskuterar med arbetsutskottet vad de anser att 
kommunen ska satsa på att genomföra år 2021. Arbetsutskottet är överens om att 
satsa på löftena 1,3, 5, 7-8, 12-17 och 19-20.

Beslutsunderlag
Inventering av Strömstad kommuns klimatlöften 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 208

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att anta följande klimatlöften:
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Sammanfattning av ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer.

Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande, västra Götalandsregionen har erbjudit 
kommunerna i Västra Götaland att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att 
göra klimatåtgärder tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 
kan ge stöd för genomförandet.

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir 
därmed en del av kommunens åtagande. Kommunen har ansvar för att de 
antagna klimatlöftena genomförs under 2021.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
inventera status för att ge underlag till kommunstyrelsen. Inventeringen 
redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 september.
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Utifrån inventeringen har följande klimatlöften valts ut för Strömstads kommun: 
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Ärendet
Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande, västra Götalandsregionen har erbjudit 
kommunerna i Västra Götaland att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att 
göra klimatåtgärder tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 
kan ge stöd för genomförandet.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra 
organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till 
en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra 
Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. 

I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom 
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften. 
Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir 
därmed en del av kommunens åtagande. 

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. 
Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i 
genomförandet av de olika åtgärderna. Under november 2021 kommer 
kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått med genomförandet av 
de klimatlöften som kommunen har antagit.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
inventera status för att ge underlag till kommunstyrelsen. Inventeringen 
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redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 september.

Utifrån inventeringen har följande klimatlöften valts ut för Strömstads kommun: 
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Inventering kommunernas klimatlöften 2030
Kommunernas klimatlöften 

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

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

Maria Aronsson
miljöstrateg
0526- 194 08
maria.aronsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunernas klimatlöften klimat2030@vgregion.se
Samtliga förvaltningar 

mailto:klimat2030@vgregion.se
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 Kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030

Sammanfattning av ärendet
Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande, västra Götalandsregionen har erbjudit 
kommunerna i Västra Götaland att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och 
som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att 
göra klimatåtgärder tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 
kan ge stöd för genomförandet. 

2020-08-12 fick kommundirektören i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att inventera status för att ge underlag till Kommunstyrelsen. Inventeringen ska 
redovisas för Kommunstyrelsen senast den 30 september 2020.

Inventering av Kommunernas klimatlöften i Strömstads kommun:

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Ja. Osäkert dock i vilken mån den används och någon tydlig praxis finns inte. Den 
följs upp så till vida att vi beräknar koldioxidutsläpp per anställd när det gäller 
resor.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Nej

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Delvis. Oftast där det bedöms som möjligt väljs biogasbilar. Men fortfarande finns 
det utrymme för fler områden att överväga miljöbilar, till exempel personbilar 
inom räddningstjänst.

Den nya definitionen på ”miljöbil” följer regelverket för klimatbonusbilar och 
innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller 
drivas på gas. Varianter som klarar detta är rena elbilar, en del laddhybrider, 
vätgasbilar eller gasbilar men inte som tidigare då snåla bensin- och dieselbilar 
kunde hamna inom definitionen. Upphandlingsmyndigheten har tre nivåer på 
hållbarhetskriterier för fordon: bas, avancerad och spjutspets

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Nej

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Ja. Strömstads kommun har inte deltagit tidigare år, men kommer att göra det i 
nästa omgång som startar i oktober 2020.
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6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Nej. Det finns en parkeringsnorm antagen under 2019 som tar upp frågan om 
fossiloberoende men kan inte likställas med en klimatstyrande 
parkeringsplan/policy.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag
Vi kan nu erbjuda de hyresgäster som önskar plats med elbilsladdning. Platserna 
byggs ut efter hand som efterfrågan kommer. Oftast kommer frågan från 
hyresgäster som funderar på och skaffa elbil och ser efter vilka möjligheter som 
finns.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Nej. Men arbete är på gång inom lokalvård att se över användandet av plastpåsar.

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar
Nej. Analys är tveksamt om det genomförs i förvaltningarna men krav anpassas. 
Främst på köp av egna fordon och externa transporter där vi, utefter de 
förutsättningar Strömstad erbjuder, anpassar klimatpåverkande krav i våra 
upphandlingar (euro6, HVO100, gas).

10. Vi använder cirkulära möbler
Nej

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Nej. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Några skolmatsalar i måltidsenheten har börjat mäta matsvinn 2020. Vi har mätt 
tidigare men aldrig mer än i specifika projekt. Vi har inga mål bakåt i tiden och inte 
heller för 2020.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Måltidsenheten beräknar inte klimatpåverkan från maten.

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Ja. Oljeuppvärmning håller på att ersättas till fossilfritt alternativ på badhuset. 
Byte från oljeuppvärmning till bergvärmepump har nyligen skett på 
Strömstiernaskolan

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Ja. Som exempel nytt reningsverk med tillhörande förändring av ledningsnät som 
bland annat minskar behovet av pumpning och spar energi.

16. Vi producerar egen solel
Ja. Kommunen och kommunala bolag har tillsammans sex stycken 
solcellsanläggningar med en total installerad effekt på 132 kW.

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Ja

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Nej
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19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Ja, vi har ett ”grönt” lån hos KommunInvest. Lånet är sökt och beviljad på basis av 
två stora projekt. 

1. Nytt reningsverk som använder helt ny teknologi med bakterier som renar 
vattnet innan det går tillbaka till havet.

2. Uppgradering av hamnen med tanke på anlöp av hybridfärja för på det sättet få 
till el-drift i skärgårdsnära vatten

20. Vi arrangerar event/ aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
Ja. Strömstad in light

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

Maria Aronsson
miljöstrateg
0526- 194 08
maria.aronsson@stromstad.se

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

öööö
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KSau § 269 Revidering av jämlikhetsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Förslag till reviderad Jämlikhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Revidering av jämlikhetsplan

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna revidering av jämlikhetsplan för 
Strömstads kommun

Sammanfattning av ärendet
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun.  Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda. 

Ärendet
Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun tar sin utgångspunkt i gällande 
lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju diskrimineringsgrunderna, de 
nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, folkhälsoplanen samt Vision 
2030 Ett hållbart Strömstad.

I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska vara till hjälp och stöd 
i verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och bolag.

Jämlikhetsperspektivet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla 
nämnder och styrelser ska bidra till måluppfyllelse.

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. Planen har under hösten 
2020 kompletterats med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. I 
samband med detta har en revidering av planen skett. 
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Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i jämlikhetsplanen 
kvarstår då dessa inte är uppfyllda.

Perspektiv

Barnrättsperspektiv 
Jämlikhetsplanen utgår från FNs konvention om barnets rättigheter. 

Ekonomiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Folkhälsoperspektiv
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa jämlika och jämställda 
livsvillkor. Kvinnor och män, flickor och pojkar som ska ha samma möjlighet att 
forma samhället och sina egna liv. 

Juridiskt perspektiv
Jämlikhetsplanen utgår från gällande lagstiftning, diskrimineringslagen, lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-13
Jämlikhetsplan 2020-2022

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

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

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.
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En kommun – vår kommun
- Jämlikhetsplan för Strömstads kommun

Inledning

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Strömstads kommun har valt att använda begreppet jämlikhet, som ett samlingsbegrepp för 
jämställdhet och mångfald.

Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till 
välfärdstjänster och service. ”Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Att göra jämlikt 
innebär att göra skillnad, att erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant 
sätt att de motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar. Att skapa 
förutsättningar för människor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.1

Enligt vision 2030 Ett hållbart Strömstad ska Strömstads kommun vara en aktiv aktör i 
utvecklingen av samhället. Kommunen ska svara upp mot kommuninvånarnas behov. I 
organisationen ska finnas en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 
ärlighet. Kommunen ska också vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintlig som ny 
personal. Genom att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv kan den egna organisationen 
utvecklas och vi kan möta våra brukare och medborgares förväntningar och behov av 
tjänster och service på ett mer kvalitativt sätt.

I Vision 2030 finns en framtidsbild som medborgare, näringsliv och politiker tagit fram 
tillsammans. Det är bilden av ett öppet och inkluderande samhälle där alla kan leva ett rikt 
liv och där resurserna används på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
Samspelet mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet bidrar till en hållbar utveckling. 
Strömstads kommuns övergripande mål utgår från Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen, Agenda 2030 ska vara inkluderas i budget- och bokslutsprocessen.

 Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt.

 Ekologisk hållbarhet handlar om att verka innanför naturens kretslopp och ramar.
 Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 

där grundläggande mänskliga behov uppfylls, som demokrati, yttrandefrihet och 
rättvis resursfördelning. Begreppet brukar också omfatta jämställdhet och mångfald, 
mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och inflytande, brottsförebyggande arbete 
samt folkhälsa.

1 Göra jämlikt är att göra skillnad, vägledning för jämlik styrning och ledning, SKL 2011
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Utgångspunkt och syfte

Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning2, 
diskrimineringslagen med de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan), lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), Agenda 2030, de nationella jämställdhetsmålen, 
barnkonventionen, lokal folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad.

I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska vara till hjälp och stöd i 
verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och bolag. Jämlikhetsperspektivet ska 
ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till 
måluppfyllelse. Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt arbete med jämlikhet spegla dem 
vi är till för, våra brukare och invånare.

Syfte
Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla 
kommunens brukare och invånare.

Jämlikhetsperspektivet utgår ifrån
 Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och gemensamt 

ansvar.
 En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder till 

nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen.
 Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande attityder.
 Vi förstår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och olikheter hos oss 

själva och andra människor.
 Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
 De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs.
 Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar 

den mångfald som finns i befolkningen.
 Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med jämlikhetsarbetet börjar vi 

inifrån i vår egen organisation.
 Arbetet med jämlikhet är en ständig pågående process och ingår som en naturlig del i 

dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning.

Definition
Begreppet jämlikhet har sin grund i de mänskliga rättigheterna, grundlagen och i flera av de 
lagar som styr verksamheter som bedrivs i kommunen. I Nationalencyklopedin definieras 
jämlikhet som ”alla individers lika värde.”

I begreppet jämlikhet ingår tanken att alla är unika och kan komplettera och berika varandra 
med nya kunskaper och insikter som gagnar helheten. 

2 Se källförteckning
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Diskrimineringsgrunder
Diskrimineringsombudsmannen beskriver de sju diskrimineringsgrunderna på följande sätt:

Kön
Kvinnor och män, inklusive personer som ändrat eller avser att ändra sin könstillhörighet, 
skyddas.

Könsidentitet eller könsuttryck
Denna diskrimineringsgrund skyddar personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck 
som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen.

Sexuell läggning
De tre sexuella läggningarna som skyddas är bisexualitet, heterosexualitet och 
homosexualitet. 

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet avses enligt lagen ”nationellt och etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande”. Varje individ definierar själv sin eller sina etniska tillhörigheter.

Religion eller annan trosuppfattning
Med religion eller annan trosuppfattning avses olika religioner. Annan trosuppfattning 
begränsas till åskådningar som har samband med en religiös åskådning. Andra typer av 
åskådningar, så som etiska eller politiska värderingar, skyddas inte av diskrimineringslagen.

Funktionsnedsättning
Begreppet funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
förmåga som finns idag eller kan förväntas uppstå. Begreppet som används i lagen, 
funktionshinder, kan förstås som något som uppstår i en miljö där det finns hinder för 
personer med funktionsnedsättning.

Ålder
Alla människor oavsett ålder skyddas av denna diskrimineringsgrund.

Riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete
Riktlinjerna berör i utgångspunkt hela kommunens verksamhet. De nämnder som främst 
berörs är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Även 
kultur- och fritidsutskottet berörs. 

Riktlinjerna är utformade utifrån lagstiftningen och lyfter bland annat kommunens 
skyldighet att informera om de nationella minoriteternas rättigheter och de allmännas 
ansvar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt andra föreskrifter 
som lagen hänvisar till. 

Kommunen ska genom aktiva åtgärder och handlingar stödja språkens och kulturernas 
fortlevnad. 

 Nationella minoriteter, särskilt barn och unga, ska ges möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem. Av lagstiftningen framgår att så långt det är möjligt ska samråd ske 
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med minoriteterna i dessa frågor. Då lämplig struktur för samråd kan skilja sig åt 
mellan nämnderna ligger ansvaret på respektive nämnd att skapa en lämplig form för 
samråd.

 Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska främjas särskilt. Detta ska beaktas särskilt när beslut fattas som kan komma att 
påverka barn. Det kan röra sig om placering av barn i förskola, tillgång till litteratur på 
de nationella språken i bibliotek samt beslut om kulturverksamhet. Det kan också 
handla om att barn som omhändertas av socialtjänsten familjehems placeras i en 
familj där barnets språk och kultur är en naturlig del.

 Av skollagen (2010:800) framgår att kommunen har en skyldighet att erbjuda elever 
modersmålsundervisning gällande de nationella minoriteterna. Med anledning av 
detta lyfts vikten av att barn- och utbildningsnämnden verkar för att tillgängliggöra 
undervisningen på olika sätt. 

 Lagen ställer krav på att den service och omvårdnad som erbjuds inom kommunen. 
Bland annat ska kommunen, i det fall den har tillgång till personal som är kunnig i 
minoritetsspråk informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheten till sådan service och omvårdnad (prop. 
2017/18:199)

 Biblioteken har en naturlig del i samhället när det gäller språk och kultur vilket gör 
det lämpligt att genom dessa stödja språkens och kulturernas fortlevnad. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp riktlinjerna 

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar som ska ha 
samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat  
frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer 
hänger ihop och förstärker varandra. Kvinnor utsätts oftare för våld i hemmet, medan män 
utsätts för våld på offentlig plats. Dock utsätts HBTQ-kvinnor och muslimska kvinnor oftare 
för våld i det offentliga rummet än andra kvinnor, medan män med funktionsnedsättning 
utsätts för våld i hemmet i högre grad än andra män. 

Inte heller kön är en okomplicerad kategori. I Sverige finns bara två juridiska kön: kvinna och 
man. Men det finns människor som varken definierar sig som kvinnor eller män och 
personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinnor eller män. 
Alla människor oavsett könsidentitet och könsuttryck, påverkas av samhällets normer för 
kön och av hur samhället värderar kategorierna kvinna och man.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter sex 
delmål:
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Delmål 1
En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmål 2
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Delmål 3
Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och 
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Delmål 4
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Delmål 5
Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 
hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmål 6
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet.

Plan för jämlikhet i Strömstads kommun

Arbeta normkritisk
En utgångspunkt för att förändra ojämlikhet är att synliggöra hur ojämlikhet skapas och 
upprätthålls. Det innebär att titta på de normer som ligger till grund för den egna 
verksamheten och undersöka vilka villkor de skapar för brukare och invånare. Ett 
normkritiskt arbete är ett förändringsarbete som tar sin utgångspunkt i den egna 
organisationen. 

Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår kan 
ofta kopplas till normer som råder i samhället. Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv 
innebär att fokusera på normer och maktstrukturer, även de dolda, och vad dessa ger för 
fördelar för de som anses passa in i normen, samt vilka konsekvenser det får för de som 
anses avvika.

Att arbeta normkritiskt innebär att:
 Synliggöra normer
 Ifrågasätta normer
 Synliggöra privilegier
 Granska egen position

Normer är informella regler som finns överallt, i skolan, i arbetslivet och samhället i stort. De 
förändras över tid, även om vissa normer är mycket seglivade. De varierar mellan samhällen 
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och sammanhang, och påverkar vad som i en given situation uppfattas som ”normalt”. Den 
som lever i enlighet med en norm upptäcker den oftast inte men när någon bryter mot en 
norm blir det tydligt. Normer kan styra våra tankar och handlande och konsekvensen kan bli 
att människor utestängs, osynliggörs eller förbigås.
Det finns en koppling mellan normer och maktstukturer där den som befinner sig inom 
normen, privat eller på arbetsplatsen, har mer makt och handlingsutrymme än den som står 
utanför. Den som har mer makt och befinner sig inom normen kan känna sig hotad när ett 
normkritiskt perspektiv används.

Genom att anta ett normkritiskt perspektiv bidrar vi till att gå från ett toleransperspektiv, 
där människor som är en del av normen ges valet att tolerera eller säga nej till människor 
utanför normen. Man missar varför vissa grupper och individer från början anses avvika, det 
vill säga att man fokuserar på de som är ”utsatta” och förbise de som ”utsätter”. 
Toleransperspektivet riskerar också att befästa normer.

Att utveckla en jämlik styrning och ledning utifrån ett normkritiskt perspektiv innebär att 
använda sig av en dubbel strategi3:

 Vänd blickarna inåt. Vad tas för givet i förhållande till brukarna och invånarna?
Vilka är servicen och välfärdstjänsterna anpassade för?
Vilka stöter inte på några hinder när det gäller att ta del av servicen?
Hur utformas verksamheten så att alla är inkluderade på ett likvärdigt sätt?

 Vänd blickarna utåt och mot den mångfald av förutsättningar som finns bland 
brukare och invånare. 
Synliggör olika villkor utifrån olika dimensioner samtidigt.
Var vaksam så att inte de personer som inte passar in i den rådande normen 
stigmatiseras.

3 Göra jämlikt är att göra skillnad, vägledning för jämlik styrning och ledning, SKL 2011
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Mål för jämlikhetsarbetet i Strömstads kommun 2020-2022

 Styrande och ledande befattningar inom respektive verksamhet i kommunen måste 
ges förutsättningar att genomföra det som planen innefattar.

 Alla anställda i Strömstads kommun ska känna till kommunens övergripande 
jämlikhetsplan och arbeta efter denna. 

 Alla anställda ska på APT genomgå SKRs webbaserade utbildning i mänskliga 
rättigheter4

 För att nå ökad kunskap gällande tillgängligheten till kommunens lokaler så bör 
kommunen använda sig av tillgänglighetsdatabasen5 

 Att i blanketten för ansökan om kultur-, fritid och folkhälsobidrag utöka de allmänna 
grunderna för bidrag med: värdegrundsarbete samt arbete för att motverka 
diskriminering och trakasserier

 Varje nämnd och bolag ska årligen ta fram aktiviteter och åtgärder som bidrar till att 
uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen. Åtgärder och aktiviteter ska beskrivas i 
verksamhetsplan och budget. Varje nämnd/förvaltning och bolag ansvarar för 
genomförandet av de egna åtgärderna och aktiviteterna.
Uppföljning, utfall, resultat, eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i 
kommunens verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut.

Översyn
Översyn av kommunens övergripande jämlikhetsplan ska ske vartannat år. 
Vart tredje år ska, enligt lag, en handlingsplan för jämställda löner upprättas efter att en 
kartläggning och analys gjorts6. 

Kommunen som förebild
Strömstads kommun har skrivit på den länsöverskridande avsiktsförklaringen Jämställt 
Västra Götaland7. Strömstads kommun är den största arbetsgivaren i Strömstad och genom 
ett aktivt och målinriktat jämlikhetsarbete kan vi vara en förebild för andra arbetsgivare och 
organisationer. Alla medarbetare, chefer, fackliga organisationer och styrande politiker i 
kommunens verksamheter har ett ansvar för arbetet med jämlikhet.
Kommunen har en handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling.

4https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/webbutbildninglokalutbildn
ing.8400.html
5Databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen 
http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/ung-i-arbetslivet/tillganglighetsdatabasen/
6 Handlingsplan för jämställda löner, Strömstads kommun
7 Jämställt Västra Götaland, Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014
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Kommunens handlingsplan för jämställda löner stödjer jämlikhetsarbetet. 
Alla i vår organisation ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi visar ömsesidig 
respekt för varandras olikheter och allas lika värde. 

Kommunikation
Ett strategiskt jämlikhetsarbete kan bidra till att bygga varumärket Strömstad. Bilden av 
Strömstad som en attraktiv kommun att leva, bo, arbeta och utbilda sig i, påverkas positivt 
om vi tydligt visar och kommunicerar vårt jämlikhetsarbete.

Ansvar och roller
Kommunstyrelsen
Beslutar om jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Kommunstyrelsen stödjer och har 
uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet.

Nämnder 
Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fastställts inom 
sin verksamhet. 

Kommunens bolag
Respektive bolag ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fastställts inom 
sin verksamhet.

Förvaltningschefer 
Ansvarar för att tydliggöra mål och ansvar inom organisationen samt har det yttersta 
verksamhets- och resultatansvaret. 

Chefer
Ansvarar för att skapa hög medvetenhet kring jämlikhetsfrågor och förutsättningar för att 
arbete med frågorna samt arbeta för ökad jämlikhet i sin verksamhet.
Ansvarar för att på arbetsplatsträffar genomföra SKRs webbaserade utbildning om mänskliga 
rättigheter.

Anställda i Strömstads kommun
Varje anställd ska motverka diskriminering och se till att jämlikhetsperspektivet integreras i 
den dagliga verksamheten. 
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Källförteckning
De sju diskrimineringsgrunderna http://do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna/

Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/

Folkhälsoplan år 2019-2022 för Strömstads kommun

Göra jämlikt är att göra skillnad. Vägledning för jämlik ledning och styrning. SKL 2011
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-
ledning-och-styrning.html

Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan för jämställda löner, Strömstads kommun 

Regeringskansliet http://www.regeringen.se/

Vision 2030 Ett hållbart Strömstad

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Lagar, konventioner och politikområden
Diskrimineringslagen (2008:567)
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567, § 2)
Kommunallagen (1991:900 2 kap. 2 §)
Lagen om nationella minoriteter (2009:724)
Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (2010:900 1 kap. 1 §)
Skollagen (2010:800 § 4, § 5)
Socialtjänstlag (2001:453 1 kap. 1 §)

Barnkonventionen
Istanbulkonventionen
FN:s konvention om mänskliga rättigheter
FN:s kvinnokonvention (CEDAW)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nationella folkhälsopolitiken
Nationella integrationspolitiken
Nationella jämställdhetspolitiken
Nationella ungdomspolitiken

http://do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna/
http://www.do.se/
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-ledning-och-styrning.html
http://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gora-jamlikt-ar-att-gora-skillnad-vagledning-for-jamlik-ledning-och-styrning.html
http://www.regeringen.se/
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Lästips

Barnkonventionen
https://www.barnombudsmannen.se/

Istanbulkonventionen
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-
perspektiv/istanbulkonventionen/

Fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för 
jämställdhetsarbete http://www.jamstall.nu/

Sveriges regering – Demokrati och mänskliga rättigheter 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/

Sveriges regering – Jämställdhet 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/

https://www.barnombudsmannen.se/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/
http://www.jamstall.nu/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0606

KSau § 303 Remiss - En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta socialförvaltningens yttrande angående Betänkandet SOU 2020:54 – En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik så som sitt eget och översända det till 
Justitiedepartementet.

Sammanfattning av ärendet
I remiss av SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik, inbjuds 
Strömstads kommun att före den 7 december 2020 inkomma med synpunkter.

Regeringen tillsatte den 14 juni 2019 en parlamentarisk kommitté med uppdrag 
att ta ställning till utformningen av den svenska framtida migrationspolitiken med 
syftet att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Kommitténs förslår att 
författningsändringarna träder i kraft den 20 juli 2021.   

Kommitténs uppdrag har omfattat: 

att ta ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller 
permanenta uppehållstillstånd samt längden på dessa uppehållstillstånd samt 
under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna 
beviljas. 

att ta ställning till om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på 
ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska 
konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara, och därvid 
särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska 
införas.  

att ta ställning till i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om 
den person som utlänningen åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige, och om ett försörjningskrav ska gälla vid 
anhöriginvandring och hur ett sådant krav då bör utformas.  

att analysera behovet av åtgärder för att styra om så att relativt sett fler 
människor kommer till Sverige på säkra och lagliga vägar samt behovet av 
ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen. Kommitténs 
förslag är att författningsändringarna ska träda i kraft den 20 juli 2021.  

I yttrandet framför Strömstads kommun synpunkter som är av särskild vikt för ett 
långsiktigt och hållbart mottagande, etablering och integration av nyanlända 
flyktingar:

 Samhället behöver säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och 
möjligheter till svenska för invandrare och samhällsorientering som når 
alla, med särskilt fokus på till lågutbildade och analfabeter
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 Jämställdhetsperspektivet behöver ytterligare belysas och säkerställas 
utifrån föreslagen. 

 Ytterligare stöd behövs för att säkerställa att nyanlända deltar i 
etableringsprogrammet med särskilt fokus på kvinnor

 I förslaget med tidsbegränsade uppehåll som regel blir det av stor vikt att 
vi tillsammans ökar vårt arbete med att hitta långsiktiga vägar för arbete 
med ett hållbart, ordnat mottagande, etableringsarbete och integration. 

 Målsättningen att ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik innebär 
tydliga krav på samhället att ha en röd tråd över en längre tid som knyter 
ihop etablerings- och integrationsprocessen på kort och lång sikt.

 Samhället måste ha ökad beredskap att hantera en sannolik ökning av 
ohälsa och oro som kan uppstå hos de individer, inkl. barn som lever med 
tillfälliga uppehållstillstånd.

 Asylsökandes rättigheter behöver stärkas med tydligare tillgänglighet och 
kvalité på offentliga biträden i asylprocessen. 

 Gränsregioner behöver belysas för att utveckla gränsregionens  ”pull”- 
och ”pushfaktorer” för alla nyanlända i Norge och Sverige, specifikt 
Strömstads situation som gränsstad till Norge.  

Beslutsunderlag
SOU 2020:54 – En långsiktig hållbar migrationspolitik
Yttrande daterat 2020-11-23 av integrationssamordnare Thomas Niklasson

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta socialförvaltningens yttrande angående Betänkandet SOU 2020:54 – En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik så som sitt eget och översända det till 
Justitiedepartementet.

Beslutet skickas till
KS Diarie
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Socialförvaltningen 2020-11-23 Ärende: SN/2020-
Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik 
(dnr. Ju2020/03215) 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta yttrandet angående Betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik så som sitt eget och översända det till Justitiedepartementet

Sammanfattning av ärendet
I remiss av SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik, inbjuds 
Strömstads kommun att före den 7 december 2020 inkomma med synpunkter.

Regeringen tillsatte den 14 juni 2019 en parlamentarisk kommitté med uppdrag 
att ta ställning till utformningen av den svenska framtida migrationspolitiken med 
syftet att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Kommitténs förslår att 
författningsändringarna träder i kraft den 20 juli 2021.   

Kommitténs uppdrag har omfattat: 

att ta ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller 
permanenta uppehållstillstånd samt längden på dessa uppehållstillstånd samt 
under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas. 

att ta ställning till om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på 
ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska 
konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara, och därvid 
särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska 
införas.  

att ta ställning till i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om 
den person som utlänningen åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige, och om ett försörjningskrav ska gälla vid 
anhöriginvandring och hur ett sådant krav då bör utformas.  

att analysera behovet av åtgärder för att styra om så att relativt sett fler 
människor kommer till Sverige på säkra och lagliga vägar samt behovet av 
ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen. Kommitténs 
förslag är att författningsändringarna ska träda i kraft den 20 juli 2021.  
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I yttrandet framför Strömstads kommun synpunkter som är av särskild vikt för ett 
långsiktigt och hållbart mottagande, etablering och integration av nyanlända 
flyktingar:

 Samhället behöver säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och möjligheter 
till svenska för invandrare och samhällsorientering som når alla, med särskilt 
fokus på till lågutbildade och analfabeter

 Jämställdhetsperspektivet behöver ytterligare belysas och säkerställas utifrån 
föreslagen. 

 Ytterligare stöd behövs för att säkerställa att nyanlända deltar i 
etableringsprogrammet med särskilt fokus på kvinnor

 I förslaget med tidsbegränsade uppehåll som regel blir det av stor vikt att vi 
tillsammans ökar vårt arbete med att hitta långsiktiga vägar för arbete med 
ett hållbart, ordnat mottagande, etableringsarbete och integration. 

 Målsättningen att ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik innebär 
tydliga krav på samhället att ha en röd tråd över en längre tid som knyter 
ihop etablerings- och integrationsprocessen på kort och lång sikt.

 Samhället måste ha ökad beredskap att hantera en sannolik ökning av ohälsa 
och oro som kan uppstå hos de individer, inkl. barn som lever med tillfälliga 
uppehållstillstånd.

 Asylsökandes rättigheter behöver stärkas med tydligare tillgänglighet och 
kvalité på offentliga biträden i asylprocessen. 

 Gränsregioner behöver belysas för att utveckla gränsregionens  ”pull”- och 
”pushfaktorer” för alla nyanlända i Norge och Sverige, specifikt Strömstads 
situation som gränsstad till Norge.  

Beslutsunderlag
SOU 2020:54 – En långsiktig hållbar migrationspolitik
Yttrande daterat 2020-11-23 signerat integrationssamordnare Thomas Niklasson

Thomas Niklasson
Integrationssamordnare
0526-19275
thomas.niklasson@stromstad.se

Helena Lilliebjelke
Förvaltningschef 
0526-19208
helena.lilliebjelke@stromstad.se
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Beslutet skickas till
KS Diarie
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STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405

Betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik 
(dnr. Ju2020/03215)

Sammanfattning av ärendet
 I remiss av SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik, inbjuds 
Strömstads kommun att före den 7 december 2020 inkomma med synpunkter.

I yttrandet framför Strömstads kommun synpunkter som är av särskild vikt för ett 
långsiktigt och hållbart mottagande, etablering och integration av nyanlända 
flyktingar  

 Samhället behöver säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och möjligheter 
till svenska för invandrare och samhällsorientering som når alla, med särskilt 
fokus på till lågutbildade och analfabeter

 Jämställdhetsperspektivet behöver ytterligare belysas och säkerställas utifrån 
föreslagen. 

 Alla nyanlända måste delta aktivt i etableringsprogrammet. Former behövs 
för att säkerställa att även alla kvinnor deltar. 

 Tidsbegränsade uppehåll som regel ökar kraven på individ och samhälle att 
tillsammans hitta långsiktiga vägar till ett ordnat och hållbart mottagande, 
etablerings- och integrationsarbete. 

 En långsiktig och hållbar migrationspolitik medför ökade krav på samhället 
och individen att följa en röd tråd över en längre tid som knyter ihop 
etablerings- och integrationsprocessen på kort och lång sikt.

 Samhället behöver ha beredskap att hantera en sannolik ökning av ohälsa och 
oro bland nyanlända barn och vuxna med  tillfälliga uppehållstillstånd.

 Asylsökandes rättigheter behöver stärkas med ökad tillgänglighet och kvalité 
på offentliga biträden i asylprocessen. 

 Gränsregioner behöver belysas för att utveckla gränsregionens  ”pull”- och 
”pushfaktorer” för nyanlända i Norge och Sverige, specifikt Strömstads 
situation som del av en gränsregion med Norge.  
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Strömstads kommuns synpunkter på SOU 2020:54 En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik:

Permanenta uppehållstillstånd:

Språk- och samhällskunskapskrav
Samhället måste utveckla undervisning i svenska och samhällsorientering då 
kvalitén på dessa insatser kan komma att avgöra om en individ beviljas permanent 
uppehållstillstånd eller inte. Kunskaper i svenska språket och samhällsorientering 
är väsentligt för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter och rättigheter i 
samhället. Dessa aspekter gäller självklart både för kvinnor och män men kan vara 
av särskild betydelse för utrikesfödda kvinnors möjligheter att delta i det svenska 
samhället. Särskilt viktigt blir det att nå fram med insatserna till lågutbildade och 
analfabeter så att deras rättigheter tas tillvara.

God tillgänglighet och kvalitet i svenska för invandrare och i samhällsorientering 
måste säkerställas.

Etableringsprogrammet- en fråga om försörjning och jämlikhet

Utgångspunkten för den kommunmottagna nyanlände måste vara att hen ska 
delta i etableringsprogrammet. Särskilt måste säkerställas kvinnors rättigheter och 
möjligheter att delta. Det brister i nuvarande system. 

Konsekvenserna att inte delta i etableringsprogrammet blir omfattande negativa 
för individens etablering och integration i samhället, kvinnor drabbas särskilt hårt 
genom minskade möjligheter till arbete, självförsörjning och självständighet. Att 
inte delta i etableringsprogrammet försenar personens etablering, vilket medför 
att ansvar och kostnader förskjuts till kommunen i form av utbildning, 
försörjningsstöd och andra former av stöd.  

Försörjningsplikten gentemot anhöriga riskerar att skapa en situation där kvinnor 
blir beroende av sina män då de kommer till Sverige som anhöriga. 
Etableringsprogrammet måste därför utformas så att jämställdhet mellan män 
och kvinnor är självklart. 

Ett jämställt etableringsprogram är också gynnsamt ur ett barnperspektiv då båda 
barnens föräldrar är delaktiga i sin etablering. Barnen behöver sin etablering 
genom god tillgång på förskola. 

Etableringsprogrammet måste omfatta alla i en familj utan undantag 

Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

Att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd medför att samhället behöver 
förbereda sig på vissa negativa konsekvenser;
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Barn och deras föräldrar kommer att få en mer osäker tillvaro med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd. Oro i familjen drabbar barnen särskilt hårt. 
Samhället behöver förbereda sig på att möta en ökad oro och ohälsa hos 
nyanlända barn, vuxna och föräldrar med tillfälliga uppehållstillstånd. 

Etableringen i samhället riskerar att påverkas ogynnsamt av att tillfälliga 
uppehållstillstånd är utgångspunkten. Etablerings- och integrationsinsatser måste 
bedrivas på längre sikt.  Studier, arbetsmarknadsinsatser, arbete, arbetsgivare  
kommer ständigt att behöva förhålla sig till ovissheten om ett tillfälligt 
uppehållstillstånd förlängs eller inte. 

Faktorer som påverkar var människor söker asyl

Push- och pull-faktorer 

Strömstads kommun med 13 000 invånare är gränskommun till en närliggande 
region i Norge på över 1,5 miljoner invånare. Olikheter finns mellan nordiska 
länder - i det här fallet Norge och Sverige avseende bland annat asylrätt, 
anhöriginvandring, medborgarskap, lagstiftning, regelverk, tillgång på 
vuxenstudier, socialförsäkringssystemet m.m., vilket har gett en betydande 
påverkan för en gränskommun som Strömstad, som upplever gränsregionala 
”pull- och push-faktorer”.

En fråga som inte är belyst i SOU:n, men som är av betydelse för en förhållandevis 
liten kommun som Strömstad i egenskap av granne till Norge, är den 
sekundärflyttning eller vidarebosättning av nya norrmän som sker från Norge till 
Strömstad. Nya norrmän har ofta samma behov av insatser i form av 
jobbsökarstöd, vuxenstudier, barnomsorg, bostad, försörjningsstöd och övrig 
samhällsservice som de nyanlända som migrationsverket anvisar till Strömstads 
kommun. 

Situationen behöver belysas. Hur påverkas en liten kommun som Strömstad av 
nationella beslut som ger ”pull- och push-faktorer”? Hur kan vi skapa en 
gränsregion som optimerar alla människors möjligheter, rättigheter, skyldigheter 
som nyanlända i Norge och Sverige.  

Migrationspolitiken ska vara långsiktig och hållbar 

En framgångsrik, långsiktig och hållbar migrationspolitik underlättas av  att 
samhället har en tydlig röd tråd i sitt arbete med mottagande etablering och 
integration. Det innebär att alla delar i samhället måste arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål.

Ett ordnat mottagande, tidiga insatser under asyltiden, bostadssituationen, 
förskola, utbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering, andra insatser 
inom etableringsprogrammet måste koordineras så att rätt verksamhet gör rätt 
insats i rätt tid. De föreslagna ändringarna i SOU med tillfälliga uppehållstillstånd 
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som grund medför ett större behov av tydlighet i roller, ansvar och förutsägbarhet 
i hur hela samhället behöver arbeta tillsammans för bästa möjliga mottagande, 
etablering och integration av nyanlända flyktingar

Asylprocessen och rättssäkerheten

Asylsökande har utsedda offentliga biträden. Situationer förekommer där de 
asylsökande uppger att de aldrig träffar, inte vet vem det är och upplever det 
svårt att föra fram sina synpunkter den vägen.  Asylsökandes egen förmåga att 
lösa komplexa relationer med migrationsverket upplevs som avgörande. 
Möjligheten att få hjälp av kommunala tjänstemän och civilsamhället får stor 
betydelse.  

Kommittén föreslår att tillsätta en utredning för att se över systemet med 
offentliga biträden. Vi ber kommittén att också beakta perspektivet med att alla 
asylsökande ska ha samma möjligheter till hög rättssäkerhet och offentliga 
biträden som är tillgängliga då hen är i asylprocess. 

Konsekvensanalyser

Migrationens omfattning till Sverige påverkar många samhällsaktörer på kort- 
medellång och längre sikt. När mottagandet i kommunen sjunker är det inte så att 
kostnaderna per automatik sjunker. Andra faktorer har stor betydelse för vilken 
nettokostnad kommunerna får.

Vid bedömning av framtida kommunala kostnader beror det i hög grad på vilken 
kompensation kommunerna kommer att få. De kommunala kostnaderna påverkas 
också i hög grad av hur arbetsförmedlingen arbetar med etableringsuppdraget. 
Ökade krav och en mer intensiv etableringsperiod kommer att påverka den 
kommunala ekonomin såväl på kort som på längre sikt. Vi behöver tillsammans 
lyckas att skapa en väg framåt till självförsörjning för nyanlända.

Kostnader kan komma att uppstå till följd av kommitténs förslag att språk- och 
samhällskunskapskrav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. 
Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer sannolikt att medföra att individer 
som är bosatta i en kommun söker sitt stöd i sin kommun. Nyanlända kommer 
inför varje omprövning av sitt uppehållstillstånd utsättas för en press och söka 
stöd. Då migrationsverket saknar lokal närvaro söker individer stöd hos 
kommunen eller i civilsamhället för sina kontakter med migrationsverket. 

Det är avgörande för en långsiktig och hållbar flyktingpolitik att kommunerna ges 
stabila förutsättningar, inte minst ekonomiskt, över tid. En flyktingpolitik som hålls 
ihop av hela samhället utifrån tydlighet i ansvar och roller ges ökade 
förutsättningar att vara framgångsrik. Ett ökat fokus på nyanländas behov 
underlättas av att det är tydligt vem som ansvarar för vad i samhället.
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Konsekvenser för asylsökandes och nyanländas hälsa 

Tydlighet i roller och ansvar mellan migrationsverk, region och kommun är en 
viktig grund i samhällets mottagande av nyanlända flyktingar. Tydlighet ökar 
möjligheten till tidiga insatser vilket gynnar individens utveckling och minskar 
samhällets kostnader över tid. Det är av stor vikt att samhällets resurser används 
effektivt genom att rätt aktör, ger rätt stöd i rätt tid. 

Thomas Niklasson
Integrationssamordnare
0526-192 75
thomas.niklasson@stromstad.se

Helena Lilliebjelke
Förvaltningschef
0526-19208
helena.lilliebjelke@stromstad.se
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KS/2020-0521

KSau § 283 Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - 
årlig uppföljning samt information om 
bostadsmarknaden i länet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att 
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för 
kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som kommunfullmäktige 
antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030.

Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av angivna prioriterade uppdrag årligen följas 
upp till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen avser härmed informera om 
nuläget för de kommunala bostadsprojekten och samtidigt informera om 
Länsstyrelsens analys om bostadsmarknaden i länet som publicerades under juni 
2020, samt informera om SCB:s senaste befolkningsprognos som visar på en 
negativ befolkningsprognos för Strömstads kommun fram till 2030.

För att kommunen ska nå sitt mål om 15 000 invånare 2030 krävs det en 
förändring i kommunen för att ändra den negativa prognostiserade 
befolkningsprognosen, där fokus bland annat behöver ligga på att minska 
utflyttningen samt öka andelen befolkning i fertil ålder. 
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten 
eftersom underskott av bostäder bland annat försvårar för människor att flytta till 
kommunen för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 91
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Bostadsmarkandsanalys Västra Götalands län 2020, rapportnr 2020:13, daterad 
juni 2020
Befolkningsprognos Västra Götaland 2020-2040, VGR Analys 2020:32
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, daterad 2019-06-18
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Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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TN/2019-0106

TN § 91 Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - 
årlig uppföljning samt information om 
bostadsmarknaden i länet

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen och översända denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att 
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för 
kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som kommunfullmäktige 
antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030.

Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av angivna prioriterade uppdrag årligen följas 
upp till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen avser härmed informera om 
nuläget för de kommunala bostadsprojekten och samtidigt informera om 
Länsstyrelsens analys om bostadsmarknaden i länet som publicerades under juni 
2020, samt informera om SCB:s senaste befolkningsprognos som visar på en 
negativ befolkningsprognos för Strömstads kommun fram till 2030.

För att kommunen ska nå sitt mål om 15 000 invånare 2030 krävs det en 
förändring i kommunen för att ändra den negativa prognostiserade 
befolkningsprognosen, där fokus bland annat behöver ligga på att minska 
utflyttningen samt öka andelen befolkning i fertil ålder. 
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten 
eftersom underskott av bostäder bland annat försvårar för människor att flytta till 
kommunen för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. 

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Bostadsmarkandsanalys Västra Götalands län 2020, rapportnr 2020:13, daterad 
juni 2020
Befolkningsprognos Västra Götaland 2020-2040, VGR Analys 2020:32
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, daterad 2019-06-18

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen och översända denna till kommunstyrelsen.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Mats Brocker, kommundirektör
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (15)

Tekniska förvaltningen 2020-09-15 Ärende: TN/2019-0106
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030- årlig uppföljning 
samt information om bostadsmarknaden i länet

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att notera informationen och översända denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att 
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för 
kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som kommunfullmäktige 
antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030.

Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av angivna prioriterade uppdrag årligen följas 
upp till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen avser härmed informera om 
nuläget för de kommunala bostadsprojekten och samtidigt informera om 
Länsstyrelsens analys om bostadsmarknaden i länet som publicerades under juni 
2020, samt informera om SCB:s senaste befolkningsprognos som visar på en 
negativ befolkningsprognos för Strömstads kommun fram till 2030.

För att kommunen ska nå sitt mål om 15 000 invånare 2030 krävs det en 
förändring i kommunen för att ändra den negativa prognostiserade 
befolkningsprognosen, där fokus bland annat behöver ligga på att minska 
utflyttningen samt öka andelen befolkning i fertil ålder. 
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten 
eftersom underskott av bostäder bland annat försvårar för människor att flytta till 
kommunen för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. 

Ärendet
Redan år 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som 
senare omarbetades och skärptes, vilken trädde i kraft vid årsskiftet 2014 
(2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
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ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska fastställas av kommunfullmäktige och 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 
antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Strömstads kommun har antagna riktlinjer, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
2019-2030, vilka antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2019, § 163.
Kommunens riktlinjer är avsedda att ge en konkret bild på nuläget samt 
bostadsbehovet fram till 2030. 
Då riktlinjerna antogs hade Strömstads kommun haft en positiv 
befolkningsutveckling sedan millenniumskiftet år 2000 med undantag för 2002 
och 2007 då en negativ utveckling konstaterades. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att 
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för 
kommunens riktlinjer.

Tekniska förvaltningen vill härmed följa upp kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och samtidigt informera om bostadsmarknaden i länet samt 
om SCBs senaste befolkningsprognos med anledning av kommunens målsättning 
om att vara 15 000 invånare 2030.

Bostadsmarknaden i Västra Götalands län 2020

Länsstyrelsen i Västra Götaland följer och analyserar kontinuerligt vad som händer 
på bostadsmarknaden i länet. I detta arbete ingår bland annat att varje år ta fram 
en regional bostadsmarknadsanalys. Senaste bostadsmarknadsanalysen 
presenterades i rapporten; Bostadsmarkandsanalys Västra Götalands län 2020, 
rapportnr 2020:13, daterad juni 2020, vilken i stor omfattning grundar sig på 
kommunernas årliga svar i Bostadsmarknadsenkäten, se bilaga.
I Västra Götalands län ingår fyra delregioner om totalt 49 kommuner. 
Göteborgsregionen omfattas dock inte av Kungsbacka kommun i rapporten. 

Enkäten för 2020 besvarades av kommunerna innan Covid-19 bröt ut. 
Länsstyrelsen anger att det i nuläget är svårt att svara på hur pandemin kommer 
att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet, men de bedömer 
att det är stor sannolikhet att pandemin bland annat kommer att påverka 
bostadsbyggandet, hushållens förmåga att tillgodose sina bostadsbehov och 
därmed också hemlösheten och inträdet på bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen konstaterar att pandemin kom i en period när det fanns flera 
positiva tendenser i länet. 
Kommunerna hade i början av året förväntningar om att bostadsbyggandet i länet 
skulle fortsätta att öka de närmaste åren, något som Länsstyrelsen nu bedömer är 
mycket osäkert. 

Länsstyrelsen ser en stor utmaning i att tillgodose allas möjlighet att kunna bo i en 
bra bostad och möta behoven för de hushåll som ska etablera sig på 
bostadsmarknaden. Länsstyrelsen ser att situationen är oroande och svårigheten 
att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomar och 
barns uppväxtvillkor. 



3 (15)

2020-09-15 Ärende: TN/2019-0106

Tekniska förvaltningen har gjort en kortare sammanfattning av resultatet av 
bostadsmarknadsanalysen nedan:

Kraftigt ändrade ekonomiska förutsättningar och lägre ökning av folkmängden

Innan de stora effekterna av Covid-19 började påverka hela samhället bedömdes 
Sverige ha varit i en högkonjunktur under 2019 men ha passerat toppen. Trots en 
avmattning av högkonjunkturen bedömdes dock de ekonomiska förutsättningarna 
vara generellt goda under 2019 och början av 2020. Andelen sysselsatta låg kvar 
på en relativt hög nivå men andelen arbetslösa i Västra Götaland hade ökat med 
0,4 procentenheter i januari 2020 jämfört med samma månad året innan. 

Nu förutspås generellt en kraftig nedgång i ekonomin där den globala ekonomin 
utvecklas sämre än väntat. Utvecklingen visar att Covid-19 förväntas ha mycket 
negativa effekter för den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) 
antas minska kraftigt och arbetslösheten öka, vilket kommer att påverka 
bostadsbyggandet i Västra Götaland även om det ännu inte går att förutsäga i 
vilken omfattning.

Efter en prisnedgång på bostäder i slutet av 2017, skedde en viss uppgång av 
priserna på bostadsmarknaden fram till början av 2020. Till följd av osäkerheten 
kring Covid-19s effekter har priserna minskat något i landet under våren 2020 och 
den framtida utvecklingen är mycket osäker såväl när det gäller priser som 
byggande och arbetslöshetens påverkan på efterfrågan på bostäder.

Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 000 invånare under 2019, 
en lägre ökning än de senaste tre åren, där anledningen främst är en minskad 

invandring. I befolkningsprognosen från 2019 gör Västra Götalandsregionen 
bedömningen att folkmängden kommer att fortsätta att öka i länet men i en lägre 
och kontinuerligt avtagande takt fram till 2030. 

Baserat på förändringarna av folkmängden enligt den regionala 
befolkningsprognosen har Länsstyrelsen beräknat att behovet av nya bostäder är 
cirka 6 400 per år de kommande tio åren. Utifrån att en ökad koncentration av 
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folkmängden förväntas ske till Göteborgsregionen så antas 75 procent av behovet 
av bostadsbyggande finnas där.
Länsstyrelsen beskriver att under de senaste åren har det varit extra svårt att ta 
fram befolkningsprognoser med tanke på svårbedömda migrationsströmmar. 
Därför varierar resultaten från de regionala beräkningarna av 
bostadsbyggnadsbehovet från år till år, vilket gör dem svåra att jämföra med 
varandra. 
Nedan redovisas det bedömda årliga behovet av bostäder för de kommande tio 
åren:

 År 2017 beräknades behovet till 9 600 bostäder per år 
 År 2018 beräknades behovet till 8 000 bostäder per år 
 År 2019 beräknades behovet till 7 100 bostäder per år 
 År 2020 beräknas behovet till 6 400 bostäder per år

Skillnaderna mellan de olika beräkningarna förklaras till stor del av de olika 
prognosernas bedömning om inflyttning från utlandet. Länsstyrelsen poängterar 
att det är viktigt att se siffrorna över bostadsbyggnadsbehovet som 
uppskattningar och inte exakta sanningar. Siffrorna kan användas som 
utgångspunkt för olika aktörers egna analyser kring bostadsbehov och 
bostadsförsörjning, men det är viktigt att komma ihåg att modellen exempelvis 
saknar bedömning av hur det befintliga beståndet påverkas av demografiska 
förändringar, vilket uppdämt bostadsbehov som finns eller hur stort 
omflyttningsbehovet är bland befintliga invånare. 

Att beräkna den ingående bostadsbristen anger Länsstyrelsen är komplicerat. 
Boverket har fått i uppdrag att ta fram en modell där begreppen definieras och 
tydliggörs samt där det går att göra beräkningar av bostadsbristen. Uppdraget ska 
redovisas under senare delen av 2020.

Brist på bostäder i stora delar av länet men något bättre på sikt 

Länsstyrelsen konstaterar att det är brist på bostäder i stora delar av länet, men 
att situationen är bättre än tidigare och antas förbättras på sikt. Förklaringen 
antas vara såväl ökat bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre takt eller 
till och med minskar. Dock är konsekvenserna av Covid-19 mycket svåra att 
bedöma gällande hur bostadsmarknaden och byggandet utvecklas kommande år. 

Det råder brist i stora delar av kommunerna av bostäder för självbosatta 
nyanlända och för bostäder för ungdomar. Det råder även brist i ungefär hälften 
av kommunerna på bostäder för studenter, för personer med 
funktionsnedsättning samt särskilda boendeformer för äldre.

I det befintliga beståndet i länet finns drygt 77 000 fritidshus. SCB definierar dessa 
hus som privatägda småhus utan folkbokförd befolkning. Variationen mellan olika 
kommuner är stor och i vissa kustkommuner är fritidshusen en mycket stor andel 
av det totala antalet bostäder. I Lysekil, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum 
finns det fler fritidshus än småhus med folkbokförd befolkning.
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Fritidshusens potentiella roll för bostadsförsörjningen varierar. Om befintliga 
bostäder omvandlas till fritidshus kan det utgöra ett hinder för möjligheterna att 
bo kvar på orten, i synnerhet när prisnivåerna i attraktiva lägen blir höga. Å andra 
sidan kan andra områden inom pendlingsavstånd från större orter omvandlas från 
fritidshus till permanent boende vilket ställer krav på kommunal service. De 
senaste två åren har antalet fritidshus i länet legat på i stort sett samma nivå.

Stor variation i vad som anses begränsa bostadsbyggandet 

I årets bostadsmarknadsenkät svarar ungefär hälften av alla kommuner att det är 
höga produktionskostnader och brist på detaljplaner på attraktiv mark som 
begränsar bostadsbyggandet. Samstämmigheten mellan kommunerna om vad 
som främst hindrar bostadsbyggandet är därmed låg. Det är stor variation mellan 
kommunerna och svaren skiljer sig även mellan delregionerna vilket ger en tydlig 
illustration av de skilda förutsättningarna för bostadsbyggandet som finns i länet. 

I Fyrbodal svarar flest kommuner att höga produktionskostnader är ett hinder. I 
Göteborgsregionen är brist på detaljplaner på attraktiv mark det hinder som hela 
10 av 12 kommuner anger. Jämfört med de andra delregionerna är det en större 
andel av kommunerna som anger konflikter med statliga intressen enligt 
miljöbalken som en begränsande faktor. 

Bostadsbyggandet på den högsta nivån sedan 1991 

Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. Det är 2 400 fler än under 2018 
och den högsta siffran sedan 1991. I 29 av länets kommuner var 
bostadsbyggandet högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Byggandet 
under 2019 var betydligt högre än det beräknade bostadsbyggnadsbehovet per år 
de kommande tio åren. Ett byggande utöver det demografiska behovet bidrar till 
att minska den brist som redan finns. Under 2000-talet har i genomsnitt 70 
procent av de färdigställda bostäderna funnits i Göteborgsregionen, och så var det 
även under 2019. 

Av de totalt 10 300 färdigställda bostäderna i Västra Götalands län under 2019 var 
cirka 44 procent hyresrätter, 41 procent bostadsrätter och 15 procent 
äganderätter. 

Sedan 2015 har det varje år färdigställts fler bostadsrätter än hyresrätter, men 
2019 bröts denna trend då det färdigställdes cirka 250 fler hyresrätter än 
bostadsrätter i länet. Ett verktyg för byggande av hyresrätter är de statliga 
investeringsstöden. Reglerna för stödet har ändrats genom åren, där det senast 
gäller en ny förordning från den 1 februari 2020.
Någon systematisk utvärdering av investeringsstödets betydelse för byggandet av 
hyresrätterna har inte gjorts på nationell nivå. Däremot pekar erfarenheterna från 
handläggningen i länet på två effekter:

 På svagare bostadsmarknader kan stödet vara avgörande för att det över 
huvud taget ska vara möjligt att genomföra projektet och bidrar därmed 
till att öka bostadsbyggandet där. 
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 På starkare bostadsmarknader har projekten som fått stöd i stället 
bidragit till lägre hyresnivåer bland nyproducerade bostäder.

Fler påbörjade bostäder, men osäkra förutsättningar för kommande år 

Under 2019 påbörjades byggandet av 9 800 bostäder i länet, vilket är något fler än 
under 2018. Av dessa fanns cirka 75 % i Göteborgsregionen och cirka 11% i 
Fyrbodal.

Kommunerna i länet bedömde i början av året att bostadsbyggandet skulle 
fortsätta vara högt de kommande två åren. Sedan dess har förutsättningarna för 
det framtida byggandet förändrats dramatiskt på grund av Covid-19 varför dessa 
bedömningar blivit mycket osäkra. 
Totalt bedömde kommunerna att antalet påbörjade bostäder skulle öka till 11 300 
under 2020 och 12 100 under 2021, där det främst är övriga delregioner utöver 
Göteborg som antalet påbörjade bostäder förväntas öka kraftigt under såväl 2020 
som 2021.

Bedömningarna om ökad byggnation grundades på hur situationen var i början av 
året. I nuläget talar mycket i stället för att antalet bostäder som kan påbörjas 
kommande år i stället kan komma att minska. Särskilt känsliga för en sådan 
nedgång antas ofta bostadsrätterna vara varför det även kan ske stora 
förändringar av fördelningen på upplåtelseform i de påbörjade bostäderna.

Fortsatt en tuff bostadsmarknad 

En lämplig bostad är en mänsklig rättighet och i regeringsformen står det att det 
allmänna ska trygga rätten till en bostad. Trots att bostadsbyggandet i länet har 
ökat under flera år finns det ett underskott av bostäder i de allra flesta 
kommunerna i länet. Viss förbättring kan dock antas eftersom fler kommuner 
anger att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden om tre år.

Konsekvenserna av bristen på bostäder varierar mellan olika hushåll. Underskott 
av bostäder påverkar människors livskvalitet och barns uppväxtvillkor. Särskilt 
svårt är det för hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden för första 
gången eller på en ny ort. Det finns några generella faktorer som begränsar 
hushållens möjligheter att hitta en bra bostad, där inkomstnivå är en 
grundläggande förutsättning för valmöjligheterna. Dessutom möter hushåll som 
har bristande kontaktnät och kort tid i bostadskö stora problem. 
En effekt av bristen på bostäder är i de flesta kommuner att allt fler, inte minst 
barnfamiljer, vänder sig till socialtjänsten för att de saknar en egen bostad. 
Kommunerna får ökande ansvar och kostnader för att lösa boendet för personer 
som i en situation med balans på bostadsmarknaden skulle ha klarat sig på egen 
hand. Gränsdragningen mellan arbetet mot hemlöshet och generell 
bostadsförsörjning blir allt mer komplicerad. 

Tillgången till bostäder är en viktig faktor för tillväxten eftersom underskott av 
bostäder försvårar för människor att flytta till nya jobb och för företag att 
rekrytera arbetskraft. 
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Bostadsbyggande, befintligt bostadsbestånd och varierade boendekostnader 
påverkar flyttmönster inom och mellan kommuner och kan därmed förstärka 
segregationen. Det påverkar därmed kommunernas behov och utmaningar 
kopplat till bostadsförsörjningen.
För de flesta hushåll som inte har en egen bostad eller behöver flytta till en mer 
lämplig bostad är hushållets inkomst en central faktor. För de som vill köpa en 
bostadsrätt eller ett småhus kan prisnivåer i kombination med nya regler för 
bostadslån vara ett hinder. Det gäller främst hushåll som ska köpa en bostad för 
första gången och som därför behöver ett eget kapital till kontantinsatsen. 
Hur Covid-19 påverkar olika hushålls möjlighet att tillgodose sina bostadsbehov är 
svårt att bedöma i dagsläget. Finansinspektionen har dock beslutat om ett 
amorteringsundantag för nya och befintliga bolånetagare fram till 31 augusti 
2021. Syftet är att undantaget ska ge bolånetagarna ökat ekonomiskt 
handlingsutrymme i den osäkra tid som spridningen av Covid-19 medför.

Även hushåll med lägre inkomster som redan har en bostad har begränsade 
valmöjligheter. Det får tydliga konsekvenser när det inte finns lediga bostäder 
eller om hyran höjs markant i samband med renoveringar och de måste flytta. 
Många har inte råd att efterfråga hyresbostäder i nyproduktion då hyresnivåerna 
är på en sådan nivå att det inte är möjligt, utan blir hänvisade till det äldre 
bestånd som finns. Med ett bostadsbyggande som har varit för lågt under en 
längre tid och en ökande folkmängd är konkurrensen om de bostäder som finns 
stor.

Statlig utredning om socialt hållbar bostadsförsörjning

Möjligheterna för kommunerna att ensamma fullt ut påverka utvecklingen på 
bostadsmarknaden när det gäller utbud och boendekostnader är på olika sätt 
begränsade. Det resulterar i en bostadsmarknad där många har svårt att kunna få 
tag på en lämplig bostad och de sociala och ekonomiska effekterna är tydliga. 
Kommunerna kan inte ensamma lösa alla aspekter av situationen utan det behövs 
insatser från andra aktörer, såväl på nationell nivå som bland aktörer inom 
byggande och finansiering. En översyn av den nuvarande bostadspolitiken har 
därför efterfrågats av många. 

Regeringen har i maj 2020 tillsatt en ny utredning En socialt hållbar 
bostadsförsörjning. Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en 
socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har 
svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bland annat strukturellt hemlösa. 
Uppdraget innebär att utreda den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun 
som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet men även vissa 
bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet.

********************
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Befolkningsprognos Strömstad 2020-2040 samt framskrivning till 2070
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för perioden 2020-2040 som 
publicerades i juni 2020 redovisas en negativ utveckling för Strömstad, där 
folkmängden 2030 förväntas bli 12 725 invånare och 2040 totalt 11 608 invånare.
Framskrivningen fram till 2070 är fortsatt negativ till 2070 där folkmängden 
beräknas till 9 991 invånare.
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SCB:s beräkningar av det framtida antalet födda, döda och antalet som flyttar, 
bygger på att den tidigare observerade utvecklingen för Strömstad fortsätter 
framöver. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och 
ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. 
Framskrivningarna för regionerna har beräknats genom matematiska modeller 
och antaganden har gjorts för antalet födda, döda och flyttningar. Alla 
län/kommuner har fått olika modeller beroende på deras individuella utveckling 
under 2010-talet.
Regionen eller kommunernas egna planer och mål för till exempel 
bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. SCB poängterar att det är därför 
de kallar prognoserna över längre period för framskrivningar. Med anledning av 
att de publicerade framskrivningarna inte tar hänsyn till regionen eller 
kommunernas egna planer och mål skiljer sig dessa i många fall från 
kommunernas egna prognoser. SCB uppger att befolkningsframskrivningen endast 
ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt 
gäller att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren, där både små och stora 
strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen.

Den nationella framskrivning som ligger till grund för de regionala 
framskrivningarna togs fram den 16–20 mars 2020, i början av utbrottet av Covid-
19 i Sverige. SCB uppger att varken kommande förändringar av dödligheten eller 
de ekonomiska konsekvenserna då, och inte heller nu, går att överblicka. När 
framskrivningarna togs fram fanns signaler om en kommande lågkonjunktur som i 
efterhand har blivit tydligare. En lågkonjunktur uppges kunna ha stor påverkan på 
migrationen, barnafödandet och inrikes omflyttningen. SCB uppger att de senaste 
månaderna har det observerats en överdödlighet i Sverige, särskilt i några län och 
kommuner, men att det i dagsläget ännu är för tidigt att säga hur Covid-19 
kommer att påverka befolkningsutvecklingen under resten av året och på ännu 
längre sikt.



9 (15)

2020-09-15 Ärende: TN/2019-0106

Anledningen till att befolkningsprognosen beräknas bli negativ för Strömstad 
förklarar SCB såhär:

”Vid en studie av alla komponenterna (födda, döda, inrikes in- och utflyttning samt 
immigrationen och emigrationen) för att se varför befolkningsutvecklingen 
beräknas bli negativ kan konstateras att största anledning till den minskande 
befolkningen är att det utrikes flyttningsnettot väntas bli negativ i framtiden. 
Invandringen till Sverige har under flera år legat på en hög nivå och många 
kommuner har haft en stor invandring med anledning av detta, där även 
Strömstad ser ut att ha haft en hög invandring under flera år. Invandringen 
beräknas dock bli lägre till Sverige som helhet framöver enligt framskrivningen för 
riket, vilket även leder till ett mindre antal invandrade till Strömstad. 
Samtidigt väntas utvandringen från kommunen att öka. Med anledning av att 
invandringen varit stor de senaste åren har den utrikesfödda delen av 
befolkningen i Strömstad ökat och de utrikesfödda har även en högre benägenhet 
att utvandra, varför utvandringen förväntas att öka. 

Inrikes flyttningsnettot har under perioden 2016-2019 varit negativ för kommun, 
men beräknas i framtiden bli positivt. Dock väntas utrikes flyttningsnettot bli mer 
negativt, så det totala flyttningsnettot blir ändock negativt.

Även födelsenettot väntas bli negativt i framtiden från år 2026. Detta beror till 
stor del på att antalet kvinnor i de mest fruktsamma åldrarna (ca 25–40 år) 
beräknas minska under prognosperioden.”

Nedan följer ett antal diagram som redovisar SCB:s prognoser:

Prognos folkökning Strömstad
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Prognos invandring Strömstad
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Prognos utvandring Strömstad
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Då SCB:s befolkningsprognos baseras på observationer ifrån de senaste nio åren i 
Strömstad hade tekniska förvaltningen för avsikt att jämföra statistiken med av 
kommunen lämnade slutbesked för nybyggnation av bostäder (friliggande villor, 
lgh) för att se hur utfallet sett ut i Strömstad för samma period för att se om det 
finns ett samband. Miljö- och byggförvaltningen har dock uppgett att de inte har 
sådan statistik tillgänglig och att det ej heller finns ett enkelt sätt att få ut detta ur 
deras ärendehanteringssystem. Någon jämförelse har därför i nuläget inte kunnat 
ske.
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Västra Götalandsregionen (VGR) inte gjort någon egen befolkningsprognos 
eftersom SCB har börjat ta fram och publicera prognoser på kommunnivå i sin 
öppna statistikdatabas. Befolkningsprognosen som finns publicerad på 
www.vgregion.se/befolkningsprognos är således helt baserad på SCB:s officiella 
kommunprognoser. För VGRs analys för Västra Götaland baserad på SCB:s 
statistik, se bilaga. 

Av analysen kan utläsas att försörjningskvoten, d.v.s. hur många individer i 
åldrarna 0–19 år och 65+ år som det går på varje 100 personer i åldrarna 20–64 
år, beräknas öka i alla kommuner utom de fem med högst procentuell 
befolkningsökning; Mölndal, Lerum, Alingsås, Skövde och Mark. 

Tjugoen kommuner, däribland Strömstad, beräknas få försörjningskvoter 2040 
över 100, d.v.s. det kommer finnas fler barn och äldre än invånare mellan 
20–64 år.

Årlig uppföljning av kommunens riktlinjer om bostadsförsörjning

Enligt kommunens riktlinjer om bostadsförsörjning ska en årlig uppföljning ske till 
kommunstyrelsen av riktlinjernas prioriterade uppdrag vilka redovisas i bilaga 3 
tillhörande riktlinjerna, se bilaga. 

Då uppdraget start och utveckling av prioriterade bostadsprojekt omfattar 
tekniska nämndens ansvarsområde gällande de kommunala 
exploateringsprojekten vill tekniska förvaltningen informera om nuläget för 
projekten.

Enligt riktlinjerna ska, utöver pågående projekt, prioritering och utveckling av 
kommunala bostadsprojekt ske enligt följande ordning:

1. Rådhusberget
2. Vattentornsberget i centrala Strömstad
3. Mällbyhöjden södra

Rådhusberget
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13, KS § 55, att detaljplanearbetet för 
Rådhusberget skulle återupptas, där inriktningen ska utgå ifrån alternativ Toppen i 
enlighet med programsamrådsredogörelsen daterad 2017-03-13, som medför 
cirka 150-200 lägenheter totalt.

Under våren 2019 gjorde Strömstadsbyggen besiktningar av deras 
parkeringsgarage inom fastigheten Rådhusberget 1 och kunde konstatera att de 
var i så dåligt skick att de omgående behövde stängas och rivas. Detta var ett 
arbete som beräknades inledas under hösten/vintern 2019/2020. Då miljö- och 
byggförvaltningen bedömt att det finns möjlighet till förtätning för bostäder på 
dessa parkeringsgarage och detta inte medges i gällande detaljplan ansökte 
Strömstadsbyggen om planändring. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslog, att som en första etapp i det större 
planarbetet för hela Rådhusberget, gå före med en detaljplan för enbart ytorna 
kring nuvarande garage då det föreligger ett akut behov att åtgärda dessa. 

http://www.vgregion.se/befolkningsprognos
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25, KS § 132 att lämna planbesked för 
denna mindre detaljplan med en preliminär tidplan för antagande senast 
2020-12-31. I nuläget bedöms ett antagande snarare kunna ske vid årsskiftet 
2021/2022.

Då planarbetet med den större detaljplanen berörande kommunens fastighet 
pausats av kommunstyrelsen i avvaktan på den första mindre etappen ska bli klar, 
finns ännu inte något utformningsförslag över resterande del av Rådhusberget 
framtaget.
Med anledning av den av kommunstyrelsen angivna tidplanen för den mindre 
detaljplanen, skulle det kunna innebära att detaljplanearbetet för den större 
detaljplanen berörande Toppen skulle kunna påbörjas under 2021 om 
kommunstyrelsen väljer att prioriterar projektet. 

Vattentornsberget i centrala Strömstad
Detaljplanen för Vattentornsberget har påbörjats där en fördjupad 
artskyddsutredning tagits fram under sommaren 2020. Resultatet av utredningen 
var positivt och detaljplaneringen för bostäder inom området fortgår. Exploatören 
avser ta fram ett utformningsförslag som kan utgöra underlag för vidare 
beställning av utredningar under hösten. Så snart ett utformningsförslag finns 
framme avses tidplan sättas upp för framtagandet av detaljplanen med 
tillhörande utredningar.

Mällbyhöjden Södra
Kommunstyrelsen har under våren 2020 beslutat att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag tillsammans med miljö- och byggförvaltningen att utföra en förstudie för 
att närmare beskriva vad det skulle innebära att påbörja en planläggning för 
området och hur detta skulle kunna gå till. 
Förstudien skulle redovisas i oktober för vidare ställningstagande av 
kommunstyrelsen huruvida ett detaljplanearbete ska startas upp för området. 

Då hasselsnok upptäcktes i området i samband med naturinventeringen som 
utfördes under sommaren, pågår nu ett arbete att studera hur en 
bostadsexploatering kan vara möjlig utifrån dessa nya förutsättningar.
Det innebär att arbetet med förstudien fördröjs, men förvaltningarna avser dock 
under hösten att återkoppla om de bedömda konsekvenserna för en framtida 
exploatering med anledning av resultatet av naturinventeringen.

Kommunen har även sedan tidigare pågående kommunala projekt där nuläget 
för dessa ser ut enligt följande:

Korsnäs
Detaljplanen för Korsnäs, omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 
2019/2020. Detaljplanen är överklagad och mark- och miljööverdomstolen har 
lämnat prövningstillstånd. 
Om avgörande kommer under hösten 2020, kan byggnation av infrastruktur ske 
under 2021 och därefter försäljning av tomter ske. 
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Mällbygård
Mällbygård hade som tidigare målsättning att innehålla cirka 100 boendeenheter, 
där kommunstyrelsen beslutat att möjligheten till särskilt boende ska studeras 
inom området. Då det utformningsförslag som tidigare tagits fram för särskilt 
boende upptar en stor del av markområdet inom exploateringsområdet, behöver 
förvaltningen ett besked om huruvida detaljplanen fortsättningsvis ska möjliggöra 
ett särskilt boende, samt att det i sådana fall parallellt lämnas ett uppdrag med 
framtagande av koncept på utformning för att säkerställa att erforderlig yta 
avsätts i detaljplanen. Frågan avses behandlas av kommunstyrelsen under 
september 2020.
Strömstads golfklubb har under 2020 inkommit med synpunkter på utformningen 
av exploateringsområdet i förhållande till golfbanans utslagsplatser, där 
golfklubben menar att de västra delarna av exploateringsområdet behöver utgå. 
Säkerhetsaspekterna för bostadsområdet utreds nu närmare utifrån golfklubbens 
inkomna synpunkter. 
Detaljplanen bedöms i nuläget kunna antas hösten 2021. Under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas beräknas projektering kunna påbörjas våren 2022 
och utbyggnad av allmänna platser och tillhörande infrastruktur kunna ske 
2022/2023. 

Canning
Miljö- och byggnämnden beslutade den 27 augusti 2020, MBN § 140, dnr: MBN-
2008-1387 att avbryta detaljplanearbetet för Canning, vilket medför att 
kommunens bostadsprojekt innehållande cirka 350 bostäder som tidigare funnits 
med i planeringen i bostadsförsörjningen inte blir av.
Då projektet innehöll en relativt stor andel bostäder i förhållande till övriga 
pågående kommunala bostadsprojekt som redovisas i riktlinjernas bilaga 2 , 
påverkas det planerade utfallet av bostäder negativt.

Nuläge privata exploateringsprojekt

Vad gäller större förändringar avseende gällande detaljplaner redovisade i bilaga 1 
tillhörande riktlinjerna kan kort följande kommenteras:

 Källviksdalen- allmän infrastruktur har anlagts och försäljning av tomter 
pågår. Kommunen har sålt sina två tomter.

 Nyckleby (Tjärnö)- allmän infrastruktur har anlagts och försäljning av 
tomter pågår.

 Sadelmakaren (Stenhuggaren)- enligt uppgift på Hemnet finns 5 
lägenheter kvar till försäljning.

 Mällbydalen- försäljning pågår av bostäder för en första etapp och enligt 
BoKloks hemsida finns för närvarande 5 av 12 parhus kvar till försäljning 
samt 6 av 8 radhus.

Nya detaljplaner på gång avseende privatägd mark som inte finns redovisade 
på bilaga 2 tillhörande riktlinjerna är:
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 Rossö 1:43 – 10-15 tomter
 Norrkärr 1:119 – 6 lgh
 Rådhusberget, garagen – 60 lgh 
 Källviksdalen etapp 2 – 20-25 tomter, radhus/parhus
 Källvikens kursgård – 100 lgh

Hemlöshet i kommunen

Med anledning av att Norge haft stängt gränsen mot Sverige en längre tid på 
grund av Covid-19, finns risk för ökat antal konkurser i Strömstad och i 
förlängningen ökad arbetslöshet vilket påverkar privatpersoners ekonomi. 
Tekniska förvaltningen har under september 2020 stämt av med 
socialförvaltningen om de sett förändringar i Strömstad avseende akut hemlöshet 
(avser personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande). Socialförvaltningen meddelade att under 2020 har nio personer i 
Strömstad varit akut hemlösa och hänvisats till akutboende, härbärge, 
jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Detta kan jämföras med åtta 
personer under 2019. 

Därtill finns det en grupp individer som ordnat eget kortsiktigt boende (innebär 
ett tillfälligt, kortare än tre månader, kontraktslöst boende hos kompisar, bekanta, 
familj/släktingar eller annat tillfälligt boende). Dessa var tolv till antalet 2019 och 
de bedöms ha ökat något 2020.

Socialförvaltningen har hittills inte sett några direkta effekter av Covid-19 kopplat 
till hemlöshet, men uppger att om kommunen får en längre period av högre 
arbetslöshet, är risken stor att problemet ökar.

Slutsats

Då SCB:s senaste befolkningsprognos för Strömstad är negativ där folkmängden 
2030 förväntas bli 12 725 invånare och 2040 totalt 11 608 invånare, kan tekniska 
förvaltningen konstatera att kommunen inte kommer att nå upp till 
kommunfullmäktiges målsättning om 15 000 invånare 2030, om inte en 
förändring sker.

Tekniska förvaltningen har inte på nytt analyserat bostadsmarknaden och 
bostadsbehovet i Strömstad då något sådant uppdrag inte föreligger i nuläget, 
utan förvaltningen har att förhålla sig till gällande riktlinjer för 
bostadsförsörjningen med pågående prioriterade kommunala bostadsprojekt.

Tekniska förvaltningen kan dock konstatera att det krävs en förändring i 
kommunen för att ändra den prognostiserade negativa trenden, där fokus bland 
annat behöver ligga på att minska utflyttning samt öka andelen befolkning i fertil 
ålder. 
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten 
eftersom underskott av bostäder försvårar för människor att flytta till kommunen 
för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. 
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FÖRORD 

 

Strömstads kommun växer och antalet nya invånare blir fler för varje år. Statistiska Centralbyrån 
(SCB) och Västra Götalandsregionen som tar fram långsiktiga befolkningsprognoser för samtliga 
kommuner, räknar med att trenden ska hålla i sig fram till år 2030. 

Strömstads kommun har i sin politiska vision mål om att Strömstads kommuns befolkning ska öka 
till år 2030. I beslutad budget för 2019 är befolkningsmålet till år 2030 satt till 15 000 invånare.  

Strömstads kommun genomför vartannat år en medborgarundersökning med hjälp av SCB. I 
undersökningen ställs bland annat frågor som berör bostadssituationen i Strömstad (utbudet av 
boendeformer, möjligheter hitta bra boenden, trivsam bebyggelse). Resultaten visar att det finns 
en uttalad önskan bland Strömstadsborna om att fler bostäder ska tillskapas (Medborgarunder-
sökningen, Strömstad 2018).  

För att målet ska bli verklighet måste en hel del åtgärder genomföras. Riktlinjerna för den kom-
munala bostadsförsörjningen ska, med hjälp av konkreta riktlinjer, bidra med att planera för den 
långsiktiga bostadsförsörjningen i kommunen, sett till olika gruppers behov och förutsättningar.  

Strömstads kommun vill att fler invånare ska kunna bosätta sig permanent i kommunen och att 
fler vill vara med och skapa en kreativ, växande och hållbar bostadsmarknad i vår kommun. I 
denna riktlinje kan både du som är invånare eller du som är entreprenör läsa mer om hur Ström-
stads kommun planerar för att möta det växande behovet av fler bostäder, i olika upplåtelsefor-
mer, på olika platser runt om i kommunen.  

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen och dess faktaunderlag ska ge en konkret bild på nuläget samt 
behovet av bostäder fram till 2030.  

Rapporten, riktlinjer för bostadsförsörjningen, är indelad i fem delar:  

Del 1: Bakgrund och förutsättningar. Syfte och mål med riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Del 2: Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  

Del 3: Bostadsmarknaden 

Del 4: Bostadsbehov 

Del 5: Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

 

 

 

  

http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/kvalitetundersokningarochstatistik/undersokningar/medborgarundersokning.4.2af6fd8a14aa9f76aee227a8.html
http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/kvalitetundersokningarochstatistik/undersokningar/medborgarundersokning.4.2af6fd8a14aa9f76aee227a8.html
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SAMMANFATTNING 

 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska ge en konkret bild på nuläget samt behovet av bostäder fram 
till år 2030.  

Lagkrav 

Redan år 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades och skärp-
tes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kom-
mun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Dokumentet fastställs av kommunfullmäktige. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska uppdateras minst en gång per mandatperiod, men följas upp 
varje år av verksamheterna. 

Politisk målsättning: 15 000 invånare 

Från millenniumskiftet år 2000 har Strömstads kommun haft en positiv befolkningsutveckling med un-
dantag för år 2002 och 2007 då en negativ utveckling konstaterades. Kommunfullmäktige beslutade 
under december år 2018 att målet för antal invånare i Strömstad år 2030 ska ligga på 15 000 personer.  

1 500 nya invånare  

Enligt politiska mål om 15 000 invånare år 2030 så är utgångspunkten att Strömstad ska planera för 
drygt 1 500 nya invånare under åren 2019-2030. Den senaste tillgängliga befolkningsprognosen från 
Västra Götalandsregionen/SCB som släpptes år 2018 beräknar att invånarantalet i Strömstad kommer 
öka med 13 % till år 2030 och resultera i en befolkning på 14 900 individer. Det är en sänkning från 
2017 års prognos som då låg på 19 % befolkningsökning under samma period.  

700 nya bostäder fram till 2030 

Om hushållsstorlekarna är konstanta (i snitt 2,2 personer/hushåll) under de kommande åren utökas 
Strömstad med närmare 700 nya hushåll fram till år 2030. Utifrån befolkningsprognoser för år 2030 så 
beräknas behovet av bostäder mellan åren 2019-2030 ligga på drygt 700 bostäder. Då inberäknas inte 
det uppdämda behov av bostäder som bedöms finnas i och med att många unga bor kvar hemma det  
saknas lämpliga bostäder för denna målgrupp. Man bör ha i åtanke att flera av de nyproducerade bo-
städerna köps för delårsboende av norska medborgare, vilket de facto betyder att behovet av bostäder 
kan bli högre än vad prognosen visar.  

Riktlinjer  

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen och bostadsbyggande under perioden 2019-
2030 behandlar följande områden; geografisk inriktning på Strömstad centrum/Skee, hushållning av 
marken med tätare och högre byggnation, strävan efter god planberedskap med framförhållning och 
prioritering av större markområden, bostäder för alla människor med mångfald av upplåtelseformer, 
hustyper och storlekar, utveckling av boendemiljöer och gröna stråk.  
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DEL 1.  BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Det övergripande syftet med riktlinjer för bostadsförsörjning är att utifrån kommunens vis-
ion och målstyrning tydliggöra kommunens bostadspolitik samt redogöra för hur priorite-
ringar och åtgärder ska bidra till en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i kommunen. 
Riktlinjerna är ett styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner för att 
möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd enligt kommunens 
målsättningar och intentioner.  
 

1.1 SYFTE OCH MÅL MED RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 
 
Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030 har som syfte och mål att besvara 
följande frågeställningar: 

• För vem planeras boenden (del 2)  
• Var bör boenden planeras (del 3,4 samt bilagorna 1,2) 
• Hur ska boendemålen nås (del 5, bilaga 1,2,3) 

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån 
den befolkning som finns i kommunen. Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens 
behov? Kommer utbudet att svara upp mot den framtida efterfrågan?  

Kommunen behöver ha god kännedom om bostadsmarknaden, vilka behov som behöver tillgodoses, 
för att kunna planera vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar som behöver utföras i 
det befintliga bostadsbeståndet. 

Olika åldersgrupper har olika behov, därför är åldersfördelningen en viktig faktor att analysera vid pla-
neringen av bostadsförsörjningen. Boverket påtalar att kommunen behöver ha kunskap om lokala ar-
betsmarknaden och näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Andra omvärldsfaktorer av betydelse kan vara ränteutveckling, konjunkturprognoser, prisutveckling 
på bostäder, byggkostnadsutveckling och inkomstutvecklingen för hushållen. Invandring, nyanlända 
och antalet ensamkommande barn är andra faktorer som måste beaktas. Asylsökandes familjeåterför-
eningar kan skapa behov av större lägenheter.  

Utgångspunkten för boendeplaneringen är att invånarnas behov av bostäder ska tillgodoses på bästa 
möjliga sätt. Kommunen bygger i allmänhet inte själva bostäder utan skapar förutsättningar för bo-
stadsbyggande. Den största delen av bostadsproduktionen tillkommer genom privata investeringar.  

Uppgifterna för planeringen ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Vid fram-
tagandet av riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning har alla förvaltningar fått ta del av underla-
get och inkomma med synpunkter och erfarenheter inom sina respektive områden så att alla aspekter 
av bostadsförsörjningsfrågan beaktas, utifrån gällande lagstiftning samt Strömstads specifika situation. 
Målet är att beakta olika gruppers behov av bostäder; ensamkommande barn, unga vuxna, äldre, per-
soner med funktionsnedsättning m.fl.  
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Riktlinjerna omfattar hela kommunen, samtliga kommunala förvaltningar samt de kommunala bola-
gen. Dokumentet fastställs av kommunfullmäktige. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska uppdate-
ras minst en gång per mandatperiod. Årlig uppföljning av resultat och planering sker löpande inom 
förvaltningarna och ska redovisas i kommunens årsredovisning.  

 

1.2  NATIONELLA LAGAR, MÅL OCH PROGRAM 

 
För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten samhällsplanering, både på statlig, regional och 
kommunal nivå. I detta avsnitt redogörs för de styrdokument som påverkar och styr bostadsutveckl-
ingen nationellt såväl som regionalt och lokalt. 

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades och skärptes med 
fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med 
riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Följande delar ska finnas med i kommu-
nens långsiktiga dokument för bostadsplanering:  

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 

som är av betydelse.  

Annan nationell lagstiftning som är viktig att beakta i kommunens bostadsplanering 

• Regeringsformen (RF) 
Enligt regeringsformen 1 kap §2 framgår att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 
trygga för rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och 
för goda förutsättningar för hälsa. Dessa sociala rättigheter är att ses som målsättningar för all of-
fentlig verksamhet. Samhällsplaneringen innebär ett samspel och en samverkan mellan den nat-
ionella, regionala och lokala nivån. Regeringsformen är en utgångspunkt för en stor del av kom-
munens verksamhet.  

• Plan- och bygglagen (2010:900) 
Bostadsförsörjning är en fråga med stark koppling till planläggning och beslut om markanvändning. 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet har förts in i 2 kap. PBL som ett allmänt in-
tresse som ska främjas vid planläggning.  I kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen 
avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I PBL finns också bestämmelser om detalj-
plan och bygglov. Genom detaljplan regleras markanvändningen med bindande verkan och det 
skapas så kallade byggrätter, det vill säga rätt att få bygga enligt detaljplanens bestämmelser. För 
ny sammanhållen bebyggelse krävs normalt sett alltid detaljplan för en exploatering.  
Strömstads kommun har en översiktsplan (ÖP) som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 där 
planen pekar ut framtida områden för bostadsbyggnation, rekreation och annan markanvändning. 
Under 2019 förväntas en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) antas för Strömstad, Skee som utgår från 
översiktsplanen men som mer detaljerat pekar ut markanvändningen i de centrala områdena i 
Strömstad. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen 
av plan- och bygglagen.  
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• Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)  
Om kommunen äger mark som ska bebyggas av en byggherre kan kommunen sluta avtal med bygg-
herren om en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan en kommun och 
en byggherre, där denne ges ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyg-
gande. Att markanvisning sker i ett inledande skede i detaljplaneprocessen har ofta stor betydelse 
för vilka projekt som senare realiseras. Kommunen har historiskt sett använt markanvisning i rela-
tivt begränsad omfattning, då kommunen främst planlagt privat mark alternativt på kommunal 
mark byggt ut i egen regi och sålt tomter.  
Senaste större bostadsprojektet som markanvisades var bostadsområdet Canning i centrala Ström-
stad, där kommunen anordnade en markanvisningstävling för att utse byggherre.  

• Socialtjänstlagen (SoL) 
I socialtjänstlagen ges Socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i samhällsplaneringen och 
för att vara med och påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån 
sina sociala erfarenheter. Av socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som bland 
annat ska täcka skäliga kostnader för boende. Kommunen har det yttersta ansvaret för stöd och 
hjälp enligt socialtjänstlagen för ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och 
barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. I socialtjänstlagen finns även bestämmelser om kom-
munens ansvar för boendesituationen när det gäller personer med funktionsnedsättning. Kommu-
nen ska inrätta bostäder med särskild service för de personer med funktionsnedsättning som be-
höver ett sådant boende. Kommunen har också ansvar för att inrätta särskilda boendeformer med 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.  

• Lagen om stöd och service (LSS) 
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om särskilda bo-
endeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och 
särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning, en 
av dessa insatser är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad. 
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebo-
stad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen (källa: 
Socialstyrelsen). Socialförvaltningen i Strömstads kommun har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på riktlinjerna för bostadsförsörjningen, med målet om att socialtjänstlagen samt lagen 
om stöd och service ska beaktas (se avsnitt 3.3).  

• Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 
Den 1 mars 2016 började en ny lag att gälla, en lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot 
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. En nyanländ person är en före detta asylsökande 
som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas bosättningsansvar innebär att en kommun efter 
anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få 
förutsättningar att etablera sig i samhället. Migrationsverket är den anvisande myndigheten. Hur 
många nyanlända personer en kommun kan anvisas att ta emot beror på kommunens storlek och 
arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.  

• Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 
Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det gäller 
produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala bostadsak-
tiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. Strömstads kommun har ett kommunalt 
bostadsbolag i Strömstadsbyggen AB. I riktlinjerna för kommunens bostadsplanering åren 2019-
2030 finns planering för bostäder på mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget. 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf
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1.3  REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM  

 

Enligt Boverkets anvisningar ska varje kommun i sitt arbete med kommunala riktlinjer för bostadsför-
sörjning också beakta de regionala och nationella målen för bostadsförsörjning. 

Bostad åt alla 

I Länsstyrelsens verksamhetsplan för år 2018 framkommer det att ”Bostad för alla” är ett särskilt ut-
pekat fokusområde. En av länets stora utmaningar är att bereda bostäder för alla som har behov av 
det, oavsett var i länet de önskar bosätta sig.  

Länsstyrelserna har uppdraget att stödja kommunerna inom respektive län i kommunernas framta-
gande av riktlinjer för bostadsförsörjningen. Boverket har också tagit fram en handbok för kommuner-
nas bostadsförsörjning där det finns en del information, tips och inspiration för kommunerna att ta del 
av.  

Bostadsmarknadsläget i länet – en kort sammanfattning 

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Här framgår nuläget 
för länets bostadsmarknad. Informationen utgör en viktig del i underlaget för hur Strömstad ska pla-
nera sin framtida bostadsförsörjning. Faktorer som befolkningsutveckling, efterfrågan och utbud inom 
bostadsmarknaden, utvecklingen inom specifikt utpekade målgruppers boendebehov, pris- och löne-
utveckling påverkar totalt utvecklingen inom respektive län och kommunernas bostadsmarknad.  

Nedan följer länsstyrelsens korta sammanfattning av läget för bostadsmarknaden i Västra Götaland, 
utifrån 2018 års bostadsmarknadsanalys.  

• Folkmängden i länet ökade med cirka 19 000 personer under år 2017. Ökningstakten är lägre än 
under år 2016. Inom delregionerna är variationen stor, folkmängden i vissa regioncentra såsom  
Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Borås ökar i snabbare takt än i andra kommuner. Även i Ström-
stad, Bollebygd och Vårgårda antas folkmängden öka i högre takt än genomsnittet. 

• Bostadsbyggandet i länet har ökat de tre senaste åren och under år 2017 färdigställdes 7 200 bo-
städer. Det är den högsta siffran sedan år 1992. Under år 2017 påbörjades även byggnation av cirka 
9 000 bostäder. 

• Kommunerna har stora förväntningar på att bostadsbyggandet ska öka framöver. Under år 2018 
förväntas cirka 14 200 bostäder påbörjas och under år 2019 cirka 14 800. Osäkerheten om efterfrå-
gan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna inte in-
frias. 

• Det finns ett flertal faktorer som begränsar bostadsbyggandet. I Fyrbodal uppger kommunerna att  
höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark begränsar bostadsbyggandet. 
Även personalbrist i kommunerna påverkar möjligheten att planera för framtida bostadsbyggnat-
ion, det råder personal- och kompetensbrist inom flera av kommunernas stadsbyggnadsförvalt-
ningar. Tre kommuner i Fyrbodal anger i 2018 års bostadsmarknadsanalys att kommunen och/eller 
det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande.  

• Folkmängden och därmed antalet hushåll ökar i högre takt än det byggs nya bostäder. 
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• Nästan alla länets kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen. 
Det ansträngda läget på länets bostadsmarknad har förstärkts. Ingen av länets kommuner har upp-
gett att det finns ett överskott av bostäder sedan 2016. På tre års sikt är det åtta kommuner som 
bedömer att läget har förändrats så att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen som 
helhet. 

• Underskottet av bostäder leder till en tuff bostadsmarknad. Trots att det byggs mer än på länge i 
Västra Götalands län finns det många hushåll som saknar en lämplig bostad. Det är hushåll som 
saknar möjligheter att finna en hyresrätt med lämplig hyresnivå eller möjligheter att köpa en bo-
stad. Underskottet på bostäder medför även en ökad trångboddhet i vissa bostadsområden. Un-
derskottet av bostäder påverkar särskilt de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov tillgo-
dosedda. I 2018 års bostadsmarknadsenkät är det 41 kommuner som anger att det finns ett under-
skott av bostäder för nyanlända. Nästan lika många kommuner anger underskott av bostäder för 
ungdomar och 24 kommuner anger att det saknas bostäder för studenter. Många kommuner anger 
att det råder underskott av särskilt boende för äldre. När det gäller boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning är det 25 kommuner som uppger att de har underskott på någon form av 
bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Störst är underskottet på 
gruppbostäder.  

Den minskande rörligheten på bostadsmarknaden och svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar att påverka människors livskvalitet och inte minst ungdomar och barns upp-
växtvillkor. Hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden har det särskilt svårt. Det drabbar 
bland annat unga som vill flytta hemifrån och nyanlända som vill etablera sig i en kommun. Även 
för tillväxten är tillgången till hyresrätter en viktig faktor. Underskott av bostäder försvårar för män-
niskor att flytta till nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. Även för vissa som inte ska 
etablera sig på bostadsmarknaden uppstår problem. Många äldre, särskilt ensamma kvinnor, har 
en ansträngd ekonomi. De kan därför bli tvungna att bo kvar i en bostad som inte längre motsvarar 
deras behov genom att den är för stor, svårskött eller brister i tillgänglighet. Det ansträngda läget 
på bostadsmarknaden påverkar deras möjlighet att skaffa en ny bostad och många har inte råd med 
nybyggda och tillgängliga bostäder (Källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands 
län 2018).  

Kommentar till ovanstående sammanfattning:  

Strömstads kommun har i sina svar till länsstyrelsens enkät över bostadsmarknaden bedömt att det 
finns underskott av bostäder för samtliga grupper som omnämns ovan, till exempel studenter och 
äldre. Strömstad är också omnämnd i bostadsmarknadsanalysen 2018, som en av de kommuner där 
befolkningsökningen är högre än genomsnittet i länet. Folkmängden och antalet hushåll ökar i högre 
takt än det byggs nya bostäder. 

 
VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland  

Dokumentet VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styr-
dokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020 (även så 
kallad RUP). Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. 

I den mån bostadsförsörjning omnämns i strategin, så sker detta under rubriken ”En region för alla”.  
Här finns ett uttalat inriktningsmål med en minskning i skillnaderna mellan invånare i olika bostadsom-
råden och stadsdelar.  
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Däremot tas frågan nästan uteslutande upp utifrån ett Göteborgsperspektiv, det finns inte mycket ut-
talat om landsbygdskommunernas boenden, kopplat till en större arbetsmarknadsregion.  

I augusti 2017 kom en ny förordning, de regionala utvecklingsstrategierna, som alla regioner måste ta 
fram. Här ska särskilt beaktas översiktsplanering, havsplanering, bostadsförsörjning, landsbygdspro-
gram, infrastruktur och kollektivtrafik, klimat och energi, regionala miljömål och vattenförvaltning. 
Länsstyrelsen menar i Bostadsmarknadsanalysen för Västra Götalands län 2018 att den nuvarande reg-
ionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland behöver utvecklas inom flera av de utpekade sakområ-
dena. Det pågår under 2019 ett arbete med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för 
perioden 2021-2030, denna strategi kommer med största sannolikhet ha med regionala aspekter kring 
bostadsförsörjning som ett utpekat område.  

Regionala samarbeten som stöttar kommunal bostadsförsörjning 

Kommunerna inom Fyrbodals kommunförbund samverkar i olika grupper och nätverk kring utbyte av 
information, samarbeten och samsyn inom flertalet områden som påverkar bostadsförsörjningen;  in-
frastruktur, utbildning, näringsliv och arbetsmarknad.    

I många år har det funnits ambitioner och stöd för samplanering mellan bostadsbyggande och trafik-
planering på kommunal nivå. I Västra Götalands län, med kommuner och kommunalförbund som har 
olika förutsättningar och resurser, finns det stora utmaningar att på ett effektivt sätt arbeta med till 
exempel bostadsförsörjning utifrån ett regionalt perspektiv. Det krävs ett gediget arbete mellan många 
aktörer på statlig, regional och kommunal nivå för att planera för framtidens infrastruktur avseende 
trafikbelastning och hållbart resande, som ett led i att bidra till ökad bostadsbebyggelse i strategiska 
lägen.  

Delregional strukturbild 

Fyrbodals kommunförbund initierade 2018 en mellankommunal samverkan där fjorton kommuner ge-
mensamt arbetar fram en strukturbild, som inte är juridiskt bindande men som kan användas vid kom-
munernas strategiska översiktliga planering. Göteborgsregionens kommunalförbund har arbetat 
längst med den delregionala strukturbilden och kan utgöra en förebild i arbetet. 

 
Det goda livet 

Västra Götalandsregionens vision ”Det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 
Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. 

Visionen om det goda livet beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna i Västra Götaland. Vägen dit 
förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, 
det vill säga människors möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen. 

Dessa tre dimensioner utgör utgångspunkter för såväl kommunens planarbeten som för utvecklings-
arbeten inom såväl näringsliv, folkhälsa och utbildning som inom bostadsplanering.  
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1.4  KOMMUNENS VISION, MÅL OCH STRATEGIER 

 
Strömstads vision 2030 

Strömstads kommunfullmäktige antog i april 2016 en vision och långsiktiga mål för utvecklingen i 
Strömstads kommun. Visionen stadgar att år 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns 
mest internationella småstad. Här bor 15 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till 
alla kommundelar. 

Övergripande målsättningar i visionen som berör bostadsförsörjningen:  

• 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar. 
• 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och för företagsetableringar som vill verka 

inom vår gränsregion.  

Visionen stadgar att vi värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa och attraktivt 
boende. Vi levererar mer förnybar energi till elnätet än vad vi förbrukar. En attraktiv bomiljö och bra 
kommunikationer, fysiska och elektroniska, lockar kunskapsföretag till kommunen. Vi planerar och ut-
vecklar stadskärnan med hänsyn till kulturmiljövärden och stadens historia.  

En levande landsbygd med livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens 
attraktionskraft. Våra ungdomar flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn goda uppväxtvillkor 
(källa: Strömstads kommuns vision 2030).  

 
Kommunal översiktsplanering 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kom-
munens yta.  

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av 
mark, vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. 
Strömstads kommuns gällande översiktsplan är uppdaterad och antagen av kommunfullmäktige per 
2018-06-19. 

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. 
Planen redovisar också allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden. Större samhälls-
investeringar är också viktiga att belysa i planen. Överensstämmelse med översiktsplanen förenklar 
sedan när kommunen ska detaljplanera ett område. 

Översiktsplanen avser att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den 
omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Den är inte rättsligt bindande men är vägledande, 
då den förankrats i en planeringsprocess med samråd och insyn från allmänheten och andra myndig-
heter (källa: Översiktsplan, Strömstads kommun).  

 

 

 



 

12 

 

Fördjupade översiktsplaner 

Så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP) kan upprättas för delar av kommunen, för en stadsdel eller 
för olika kommundelar. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen 
vill se inom det aktuella området.  

Strömstads kommun har under 2019 fem, aktuella, fördjupade översiktsplaner: 

• Strömstad tätort med Skee (samråd hösten 2018, beräknas att antas hösten 2019) 
• Koster (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19) 
• Nordby-Svinesund (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19) 
• Södra kustområdet (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19) 
• Norra Kustområdet (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19) 

 

Figur 1. De röda ringarna visar i vilka områden som översiktsplanen pekar ut för nya bostäder avseende 
perioden 2019-2030, Strömstads kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanering 

En detaljplan reglerar hur, var och vad som får byggas och vad en fastighet kan använda till. Detaljpla-
ner upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och kan omfatta allt från ett större område till 
ett kvarter eller enstaka fastigheter. 

Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad byggrätt åt fastig-
hetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år. Detaljplanen består av en 
plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör även planbeskrivning och il-
lustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget.  
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Enligt plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, ska markens lämplighet för bebyggelse prö-
vas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka 
byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen.  

En detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse då någon vill ändra användning av 
byggnad/-er eller markområde eller om bebyggelsemiljön har så höga kulturhistoriska värden att den 
ska bevaras. 

Den tidiga dialogen mellan planavdelningen och beställaren av en ny detaljplan är mycket viktig ef-
tersom det då sker prioriteringar och förutsättningar utifrån både kommunens behov och beställarens 
intention. Hur mycket som regleras i en detaljplan beror på projektets omfattning och komplexitet. 
Detaljplanen ska kunna leva över tid, både i hög- och lågkonjunktur. Det händer att detaljplaner byter 
aktörer och den som en gång beställt en detaljplan är inte alltid den som genomför projektet. Hur 
prioriteringar och avvägningar görs i detaljplanearbetet är en viktig fråga i förhållande till hur resurser 
kring arbetet kan prioriteras och hur detta arbete blir en del i frågan om att möjliggöra bostäder till 
rimliga boendekostnader. 

 
Process - från idé till färdig bostad 

Processen från det att kommunen eller en privat exploatör får en idé att bygga bostäder, till att bostä-
derna står färdiga och ska förvaltas kallas för samhällsbyggnadsprocessen. Den består av planerings-
skede, byggskede och förvaltningsskede. Planeringsskedet tillsammans med byggskedet är en flerårig 
process där kommunen samverkar tillsammans med exploatörer för att möjliggöra och färdigställa en 
byggnation. Den som äger bostäderna, kan vara enskilda fastighetsägare, bolag, en kommun eller en 
bostadsrättsförening, ansvarar för förvaltningen.  

Figur 2. Illustration av samhällsbyggnadsprocessen 

Källa: Lantmäteriet  
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1.5  INFRASTRUKTUR – EN SÄRSKILT VIKTIG FAKTOR FÖR  
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

 
Vikten av en bra infrastruktur är avgörande för att Strömstads kommun ska kunna nå målet och vis-
ionen med 15 000 invånare år 2030. Detta kräver det en god planering av infrastrukturen i området. 

Trafikflöden 

Under våren 2016 tog kommunen med hjälp av Ramböll fram en trafikstudie som visar att fram till år 
2030 finns en kapacitet för närmare 2 000 nya bostäder inom centrala Strömstad med omnejd. Studien 
visar att bostäderna genererar omkring en sjättedel av den förväntade trafikökningen, medan den öv-
riga ökningen av trafiken genereras av handel, gods och besökare. I dessa beräkningar ingår antagan-
den om ytterligare 100 000 m2 handelsmark byggs i Nordby/Svinesundsområdet, att verksamhetsmar-
ken i Bastekärr byggs ut och att andelen besökare till Gallerian i Strömstads centrum förväntas öka. 

Trafikflödesanalys som visar på månadsdygnstrafik från Statens vegvesen visar att det under 2017 var 
över 5,5 miljoner resor över Svinesundsbron (källa: Statens vegvesen/Svinesundskommittén).  

Fler turister, ökad inflyttning och fler godstransporter intensifierar diskussioner i såväl regionen, som i 
Norge om möjligheter att i framtiden försöka föra över biltrafik till järnvägen. I nuvarande utformning 
kan inte Norra Bohusbanan utgöra en sådan möjlighet.  

Diskussioner om förbättrad kollektivtrafik samt en upprustning av Norra Bohusbanan och sträckan Gö-
teborg-Oslo pågår mellan Fyrbodal, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Investeringsbehovet i 
tågnäten är stora i hela Sverige och i slutändan är det prioriteringar från såväl stat som region som styr 
utvecklingen.   
 

Pendling 

Strömstad är en pendlingskommun. Pendlingsmönstret går både in och ut från kommunen, dock är 
inpendlingen något större än utpendlingen. Nettot är 343 personer om man räknar med pendling 
till/från Norge i statistiken. I den mån som Strömstadsbon pendlar ut från sin kommun så är det fram-
förallt till en arbetsplats i Norge. Pendlingsströmmarna till vårt grannland går framförallt mot Sarps-
borg, Fredrikstad samt Halden. Senaste tillgängliga statistiken för pendling över kommungränsen mot 
Sverige avser 2014 (Källa: Statistikdatabasen, Västra Götalandsregionen).  
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Figur 3.  Arbetspendling till/från Strömstad, inklusive över norska gränsen, 2014  

Inpendling Utpendling  

Bostadsort utanför Strömstads 
kommungräns, pendlar in till arbets-
plats i Strömstad. 

Bostadsort Strömstad, pendlar till ar-
betsplats utanför kommunen. 

VG-regionen:  1 507 personer 
 
Tanum 46 %, Göteborg 6 %,  
Munkedal 6 %, Uddevalla 6 %,  
Värmland 5 %, Dals-Ed  5%  

VG-regionen:  446 personer 
 
Tanum 24 %, Göteborg 23 %, 
Uddevalla 9 % 

Övriga Sverige: 236 personer Övriga Sverige:  114 personer 

Norge:  206 personer 
 
Halden 85 % 

Norge:  1 046 personer 
 
Sarpsborg 22 %, Fredrikstad 21 %,  
Halden 20 %, Oslo 13 % 

Total inpendling:    1 949 personer Total utpendling:   1 606 personer 

Källa: Västra Götalandsregionens statistikdatabas 2018 

 

Bilens plats i boendet 

Senast tillgänglig fordonsstatistik visar att under i slutet på 2017 fanns det drygt 7 300 registrerade 
personbilar med ägare i Strömstads kommun. Detta betyder att i snitt har varje hushåll 1,2 bilar (källa: 
SCBs fordonsstatistik, 2017). 

Under år 2018 har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på en ny p-norm, detta som en följd av  
uppdrag i 2016 års bostadsförsörjningsplan.  

Den nya parkeringsnormen föreslås utgå från en zonindelning för att differentiera normerna med hän-
syn till bilinnehav och färdmedelsfördelning. Normtalen anger det minsta antalet parkeringsplatser för 
bil- respektive cykel som ska tillhandahållas. Tätorten Strömstad föreslås delas in i två zoner där zon 1 
omfattar stadskärnan och zon 2 avser övriga delar av orten med samlad bebyggelse, samt delar strax 
norr om tätorten där utbyggnad pågår. Övriga områden (Kebal/Seläter, Skee, Stare) skulle omfattas av 
zon 3. Utanför dessa zoner förutsätts att parkering kan lösas på den egna fastigheten, utan särskild 
reglering. Det ligger även i fastighetsägarnas egenintresse att anordna parkering, eftersom allmänna 
ytor och närliggande fastigheter inte är tillgängliga för parkering i samma utsträckning som i tätorter. 
Den nya parkeringsnormen har varit ute på remiss i förvaltningarna och beslut om antagande förväntas 
ske under 2019.  
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Vatten och avlopp 

Projektering pågår för ombyggnation av kommunens reningsverk på Österöd för att klara av en ökad 
belastning från kommande hushåll. Ombyggnationen beräknas vara klar år 2020. Innan ombyggnat-
ionen är klar behöver kommunen vara restriktiv med att ansluta fler hushåll. 

Kapacitet finns för kommunalt vatten och avlopp söder om centralorten och i Skee. Däremot finns det 
en begränsad möjlighet att ansluta ytterligare hushåll på vatten och avlopp norr om centralorten innan 
nya överföringsledningar via sjövägen anlagts och pumpstationer uppgraderats. Anläggandet av sjö-
ledningarna har förskjutits framåt i tiden minst ett år med anledning av överklagad upphandling samt 
långa väntetider för erforderliga myndighetstillstånd. Tillkommande byggnation norr om centralorten 
ska därför ske mycket sparsamt fram tills dess att åtgärderna är utförda, vilket i nuläget beräknas till 
år 2021. 
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DEL 2:  BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH  
BEFOLKNINGSUTVECKLING 

  

De följande kapitlen kommer att beskriva Strömstadsborna och dess demografiska struk-
tur och sammansättning, med syfte att skapa underlag för vilka bostadsbehov som finns 
och som man beräknar ska finnas under de kommande åren. 

Frågor som behöver besvaras är bland annat: 

• Hur ser vår befolkning ut? 
• Vad är karaktäristiskt för just vår kommun? 
• Vilka flyttar in till och vilka flyttar ut från kommunen? 
• Hur kommer åldersstrukturen att förändras under de närmaste åren? 

Det framtida behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer; förändringen av det befint-
liga bostadsbeståndet samt utvecklingen av antalet hushåll. Antalet hushåll bestäms i sin tur av be-
folkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning och hushållsbildning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av statistiken. 

 

2.1  BEFOLKNINGSSTRUKTUR 

 

Befolkningstäthet 

Att befolkningen gradvis under de senaste åren har ökat i kommunen har påverkat antalet invånare 
per kvadratkilometer från 22,6 personer år 2007 till 28,3 år 2017.  

Befolkningstätheten i Strömstad ligger något högre än Sverigesnittet med 24,8 invånare per kvadrat-
kilometer (Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 samt SCB, Kommuner i siffror). 

 
Hushållsstorlek 

Antalet hushåll i Strömstad har ökat med omkring 350 mellan åren 2011 till 2017 och ligger per den 
siste december 2017 på strax under 6 000 (5 954). Snittet på hushållsstorleken i Strömstad ligger på 
2,2 personer/hushåll, samma bild som riket i övrigt (källa: SCB, statistikdatabas 2018).  

Trenden i Sverige går mot ett ökat antal singelhushåll, familjebildandet sker senare och det har blivit 
vanligare att äldre bor kvar ensamma i eget boende allt längre. Då tillgången på lägenheter har varit 
begränsad har fler ungdomar bott kvar hemma.  
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I Boverkets undersökningar ser man mönster på att allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar. Tidigare 
har cirka 30 procent av de svenska 20-24-åringarna bott kvar i föräldrahemmet. Nu har det ökat till 
närmare 40 procent. De stora barnkullarna som föddes i början på 90-talet, blev vuxna samtidigt som 
det under samma period byggdes väldigt lite bostäder (källa: www.boverket.se). 

I Strömstad är det vanligast med en- och tvåpersons hushåll, precis som för Sverige i stort. Drygt 70 % 
av hushållen utgörs av en och två personshushåll (41 % singelhushåll, 33 % två personshushåll). Var 
femte hushåll består av 4 personer eller fler. Drygt 70 % av hushållen har inga hemmavarande barn 
(källa: SCB, statistikdatabasen 2018). Hushållsstrukturen har under de senaste åren gått mot fler 
mindre hushåll, efterfrågan på mindre lägenheter bör därför bestå även under de kommande åren. 

 
Åldersfördelning 

Medelåldern i Strömstad år 2017 är 42,4 mot 41,2 i riket. En jämförelse med befolkningsstrukturen i 
Strömstad mot riket visar att den i nuläge inte skiljer sig nämnvärt från rikets fördelning. Strömstad 
har försumbar mindre andel inom åldern 15-34 år, och en något större andel 55 år och äldre (källa: 
Statistikdatabasen, SCB 2018).  

Figur 4. Folkmängd fördelat efter ålder i Strömstad och riket, 2017 
 

 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Inkomster 

Befolkningens inkomstnivåer bör stå i proportion till hur stor andel av inkomsten som kan gå till 
bostad. Medelinkomsten för invånare i Strömstad, är något lägre än snittet i Västra Götaland såväl 
som för Sverige i stort.  

 

http://www.boverket.se/
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Tabell 1. Medelinkomst (förvärvsinkomst,  i snitt för Sverige, Västra Götaland samt Strömstad, år 2016 
(+ 16 år) i tusentals kronor. 

Medelinkomst, 
tusentals kr 

+ 16 år  20-64 år 65 + 

Strömstad 247´ 272´ 219 

Västra Götaland 296´ 
  

Sverige 300´ 
  

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Medelinkomsten har ökat i Sverige. Mellan åren 2014 till 2016 har samtliga åldersgrupper fått en 
ökad medelinkomst med 11 000-30 000 kronor. Strömstad ligger dock fortfarande drygt 50 000 
kronor lägre än Sverige i övrigt. Tabellen nedan visar på medelinkomsten i olika åldersgrupper i 
Strömstad. Lägsta inkomster har åldersgruppen över 75 år samt ungdomarna i åldrarna 20-24 år.  

Tabell 2. Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för invånare i olika åldrar, Strömstad, 
20161.  

Ålder Medelinkomst, tkr 

55-59 år 294 

60-64 år 284 

65-69 år 275 

70-74 år 227 

75-79 år 185 

80-84 år 166 

85+ år 166 

 

                                                                 

1 Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I sammanräknad förvärvsinkomst 
ingår inte inkomst av kapital. Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 
2 Över Sverigesnittet på medelinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksam-
het. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 
 

Ålder Medelinkomst, tkr 

20-24 år 193 

25-29 år 235 

30-34 år 254 

35-39 år 278 

40-44 år 296 

45-49 år 304* 

50-54 år 3012 
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Viktigt att beakta om inkomster i gränskommuner; för personer som är bosatta i Sverige men som 
arbetar i ett annat land saknas uppgifter om arbetsinkomsten i stor utsträckning. En grupp kommunin-
vånare i Strömstad pendlar till arbete i Norge, deras inkomster är i regel högre men återfinns inte i den 
svenska statistiken. Detta betyder att medelinkomsten bland vissa grupper av invånarna i Strömstad 
med stor sannolikhet är högre än vad statistiken visar. 

 Bs siffror. 
Utbildning 
 
Andelen invånare med eftergymnasiala studier är betydligt lägre i Strömstad än i Sverige, 14 % mot 31 
% i Sverige. Detta korrelerar med statistik som visar på lägre medelinkomster.  

Figur 5. Utbildningsnivån i Strömstad, i jämförelse med riket 16-74 år, år 2017.  

 

Källa: Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen 2018.  

 
Näringsliv och arbete 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för Strömstad  visar att antalet personer som arbetar i kom-
munen (oavsett om de bor i eller utanför kommunen) under år 2017 var 6 532 personer (varav 3 189 
män och 3 349 kvinnor). Dock skulle antalet presumtiva arbetstillfällen kunna vara högre. Många före-
tag under det senaste året uppgett att de har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, 
vilket har medfört att vissa tjänster har förblivit obesatta.  

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

Förgymnasial utbildning, 9 (10) år

Gymnasial utbildning, högst 2 år

Gymnasial utbildning, 3 år

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
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Forskarutbildning

Uppgift om utbildningsnivå saknas

Riket Strömstad
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Tabell 3.  Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning (16+ år), år 2017 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS 2017 

Handel, vård och omsorg, hotell- och restaurang samt utbildning är de sektorer har störst andel an-
ställda (källa, SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2017). Förvärvsintensiteten (andelen för-
värvsarbetande i gruppen 20-64 år) ligger på 71 procent  i Strömstad år 2017 mot 79 i riket.  

Näringslivet i Strömstad domineras av enskilda företagare. Majoriteten av det lokala näringslivet be-
står av små- och medelstora företag. Drygt hälften är soloföretagare utan anställda, ytterligare 20 % 
har mellan 1-4 anställda. Det tillkommer omkring 110 nya företag per år (källa: WebSelekt/UC, juni 
2018). 

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads styrks av kommunens försäljningsindex på daglig-
varor som för år 2017 låg på 1 508, jämfört mot ett index på 106 i Västra Götalandsregionen och på 
100 för Sverige som helhet (källa: HUI Research 2018).  

Det finns behov av att utveckla förutsättningar för att nya näringslivsgrenar att kunna etablera sig i 
Strömstad, så att det finns bredd av branscher i det lokala näringslivet. Ett sådant arbete pågår inom 
ramen för av kommunen, antagen näringslivsstrategi och pågående verksamhetsplanering. 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten i Strömstad ligger på relativt låga nivåer, lägre än i riket, även för ungdomar samt för 
utrikesfödda. Detta medför att fler unga har inkomster och därmed också förutsättningar att skaffa ett 
eget boende, men då måste mindre och relativt billiga bostäder för denna målgrupp finnas tillgängliga.  

Tabell 4. Andel registerbaserade arbetskraft, november 2018. Siffrorna visar arbetslösheten för öp-
pet arbetslösa samt för de som deltar i program med aktivitetsstöd i målgrupperna 16-64 år, 18-24 år 
samt utrikesfödda.   

 16-64 år 18-24 år Utrikesfödda  

Riket 6,9 % 8,7 % 19,9 % 

Västra Götalands- 
regionen 

6,1 % 7,2 % 18,5 % 

Strömstad 5,3 % 6,1 % 13,7 % 

Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik för arbetslöshet, november 2018, www.arbetsformedlingen.se. 
 

 

 
Antal 

Dagbefolkning  
Arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. 

6 532 

Nattbefolkning 
Förvärvsarbetande som bor i kommunen,  oavsett i vilken 
kommun man arbetar. 

5 898 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-forvarvsarbetande-och-forvarvsintensitet-per-kommun/
http://K%C3%A4lla:%20www.arbetsformedlingen.se.%20Arbetsf%C3%B6rmedlingen,
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Försörjningskvot 

Försörjningskvot eller försörjningsbörda är begrepp som visar hur många som arbetar i relation till hur 
många som inte arbetar (t.ex. barn, studerande, pensionärer, arbetslösa).  

Försörjningsbördan för Strömstad ligger högre än för riket och förväntas öka mellan åren 2020 till 2030 
från 2,3 till 3,6. En försörjningsbörda på 3,6 innebär att varje förvärvsarbetande försörjer 3,6 personer. 
Prognoserna baseras på en oförändrad sysselsättningsgrad (källa: SCB/Svenskt Näringsliv 2018).  

Ett annat sätt att beräkna ovanstående är försörjningskvoten, d.v.s. hur många individer i åldrarna 0–
19 år och 65+ år som det går på varje 100 personer i åldrarna 20–64 år. Försörjningskvoten beräknas 
öka i alla kommuner. Sjutton kommuner beräknas få försörjningskvoter över 100, d.v.s. det kommer 
finnas fler barn och äldre än invånare mellan 20–64 år. Strömstad har 2017 en försörjningskvot på 81, 
den förväntas öka till 85 till år 2030.  

Detta betyder i praktiken att en minskad andel arbetsföra ska försörja den ökade andelen äldre och 
icke arbetsföra befolkningen. För samhällsekonomins skull är det därför av stor vikt att en inflyttning 
av människor i arbetsför ålder kan ske till kommunen och att det finns bostäder som överensstämmer 
med målgruppens behov och efterfrågan.  

Figur 6. Prognos på framtida försörjningsbördan i Strömstad samt Sverige, 2020-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

Strömstad:                              Sverige:  

Källa: www.foretagsklimat.se , SCB/Svenskt Näringsliv 2018. 

  

http://www.foretagsklimat.se/
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2.2  BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 

Befolkningsökning 

Från millenniumskiftet har Strömstads kommun haft en positiv befolkningsutveckling med undantag 
för år 2002 och 2007 då en negativ utveckling konstaterades.  

Figur 7. Befolkningsutveckling i Strömstads kommun, antal invånare, 2007-2018.  

 

Källa: Statistikdatabasen, SCB 2018.  

De senaste fem åren (2013-2018) har Strömstads befolkning ökat med 773 individer.  

Befolkningsökningen för de senaste tre åren ligger på 4,1. Motsvarande siffra för Sveriges befolknings-
ökning ligger på 3,8 % , beräknat på tre årsbasis 2014-2017 (källa: Ekonomifakta 2018).  

 
Långsiktig befolkningsprognos 

Vid antagen bostadsförsörjningsplan år 2016 beslutades att utgångspunkten för planeringen skulle 
vara SCBs befolkningsprognos från 2015. Prognosen samstämde med den antagna visionen med målet 
om 16 000 invånare år 2030.  

Kommunfullmäktige antog i december 2018 budget för år 2019, i detta dokument togs beslutet att 
visionens tidigare mål om befolkningsökning på 16 000 invånare reviderades ner till 15 000 invånare. 
Detta korrelerar med Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för Strömstad som släpptes hös-
ten 2018 som prognosticerar 14 900 invånare i Strömstad år 2030 (basår 2017). Den förväntade be-
folkningsökningen ger en procentuell förändring på 13 procent mellan åren 2017 och 2030.   

Hela Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare till år 2035 d.v.s. i 
genomsnitt drygt 15 000 fler invånare varje år. Befolkningsökningen prognostiseras vara som störst 
under 2017 som följd av den stora asylinvandringen under 2015. Göteborg och kommunerna runt Gö-
teborg samt Strömstad är de kommuner som förväntas växa mest till år 2030. 
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Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre prognostiseras att öka i samtliga delregioner. Antalet 
invånare 80 år eller äldre i Västra Götaland beräknas öka med 60 procent till år 2035. Skaraborg och 
Fyrbodal har idag den högsta andelen invånare 65 år eller äldre (utgör 25 % av befolkningen) och detta 
beräknas bestå även år 2035.  Antalet barn (0-18 år) ökar också, med nästan 20 procent. Detta ger att 
barnen och de allra äldsta ökar mest, procentuellt sett, i befolkningen under de kommande åren (källa: 
Västra Götalandsregionen).  

Västra Götalandsregionens befolkningsprognos har utgått från SCB;s statistik, antaganden om frukt-
samhets- och dödlighetsutveckling samt in- och utvandring. Men i den senare prognosen har antagan-
det om framtida fertilitet minskat något, vilket gör att det förväntas födas lite färre barn än vad de 
senaste årens prognoser har visat. Andra förändringar i de senaste prognoserna handlar också om 
SCB:s förändrade antagande om storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot 
har minskat jämfört med förra året. Det finns en viktig skillnad mellan SCBs och Västra Götalands be-
folkningsprognoser – i den senare bygger antaganden om inrikes flyttningar på Västra Götalandsreg-
ionens egna bedömningar medan SCB inte tar med den faktorn överhuvudtaget i sina prognoser.  

Det finns alltid en osäkerhet i prognoser, till exempel har tidigare antagande om invandring inte infriats 
vilket lett till att prognoser slått fel. Invandring och byggnation kan minska/öka som följd av nya statliga 
regler, subventioner eller som följd av politiska beslut och utveckling av konflikterna i världen vilket 
också kommer att få effekter och resultat på invånarantalet i Strömstad. Statliga och regionala befolk-
ningsprognoser tar överhuvudtaget inte ställning till byggnation och tillgången på bostäder under pro-
gnosperioden, vilket ju också är en viktig faktor för befolkningsutvecklingen.  

Utfall och samband befolkningsökning och bostadsbyggande 2010-2018 

Under åren 2010 till 2017 har inflyttningen varit betydligt större än tillgången på nya bostäder, detta 
innebär sannolikt att fler sommarstugor har permanentats och blivit året runt boenden, något som 
även mäklarna har påtalat i de enkätutskick som genomfördes inför uppdateringen av riktlinjerna för 
bostadsplaneringen. Under år 2018 sker dock ett ”trendbrott”, för första gången på många år är anta-
let slutbesked fler än antalet faktiska inflyttningar till kommunen.   

Figur 8. Förhållande  antal färdigställda boendeenheter/slutbesked och nya invånare under 2010-2018.  

 
Källa: Befolkningsstatistik SCB 2018, statistik från miljö- och byggförvaltningen 2018 samt Länsstyrel-
sen.  
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Mellan åren 2010-2018 ökade befolkningen med 1 562 personer, under samma period tillkom 291 nya 
bostäder. Om snittet är 2,2 per hushåll är det totalt 709 hushåll under den här perioden flyttade in till 
Strömstad. Drygt 400 de inflyttade hushållen bör därför ha bosatt och permanentat sig i sommarbo-
städer pga. brist på tillgängliga bostäder under denna period. Befolkningstillväxten i Strömstad var un-
der åren 2016 och 2017 relativt hög, men inte så hög att ökningen når upp till SCBs prognos från år 
2015.  

Figur 9. Prognostiserad befolkningsutveckling i Strömstads kommun, 2019-2030 enligt SCBs prognos 
från 2015 och Västra Götalandsregionen från 2017.  

 

 
Källa; Befolkningsprognos SCB 2015 samt statistikdatabasen VGR 2018 

Tillgången till nya bostäder var under 2015 och 2017 begränsat, inflyttningen av nya invånare var högre 
än tillkomsten av nya bostäder. Detta gjorde att inflyttning till Strömstad begränsades vilket fick följder 
under 2018 då tillströmningen av nya invånare blev lägre än på flera år.  

Tidigare har antagandet om migrationsöverskottet ökat för varje år, men det minskade under år 2018 
som följd av förändringar i migrationspolitiken i både Sverige och övriga Europa. Detta ledde också till 
ett minskat inflöde av nyanlända under år 2018.  

 
Flyttnetto 

Inflyttning till kommunen under åren 2007-2017 har varit hög och pendlat mellan 600 till 950 personer 
årligen. En stor andel av befolkningen väljer också att flytta från kommunen, även den andelen har 
ökat under de senaste tio åren. Men inflyttningen är högre än utflyttningen vilket ger att inflyttnings-
nettot för år 2016 på närmare 200 personer, för år 2017 knappt 100 personer och under år 2018 ett 
30-tal personer.  
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Figur 10. In- och utflyttning samt flyttningsnetto till Strömstad åren 2007-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Förutom in- och utflyttning är det faktorer som antal döda och födda som påverkar bostadsutveckl-
ingen.  

Inflyttning – vilka flyttar till kommunen? 

Enligt Boverket är det i åldern 20-35 år som man är mest benägen att flytta, antingen för arbete, stu-
dera eller för att bilda familj (www.boverket.se). 

För att få en bättre förståelse för in- och utflyttning och eventuella trender gör vi en djupare analys av 
inflyttningen till kommunen under de senaste fem åren och studerar in- och utflyttning för män och 
kvinnor i olika åldersgrupper.  

Tabell 5. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på inflyttning från kommuner inom länet, 
andra län samt utlandet. 
 

Summa  
inflyttningar  

totalt 

 
- varav  

inflyttning från  
kommuner inom  

länet 

 
- varav 

 inflyttning från 
andra län 

 
- varav  

inflyttningar från 
utlandet 

Totalt 4 245 1 575 1 093 1 577 
Män 53 % 51 % 55 % 54 % 

Kvinnor 47 % 49 % 45 % 46 % 
Summa % 

 
37 % 26 % 37 % 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 
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Inflyttningen till Strömstad under perioden 2013-2017 omfattade drygt 4 200 individer. Inflyttningen 
av män var något större än inflyttningen av kvinnor. Närmare fyra av tio flyttade från kommuner inom 
Västra Götalands län, tre av tio från en kommun utanför länet och resterande flyttade hit från utlandet. 
Majoriteten av de inflyttade var i åldern 25-34 år.  

Figur 11. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder. 

 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Utflyttning – vilka flyttar ut från kommunen? 

En analys av utflyttningen visar att drygt 3 400 individer flyttade ut från kommunen under perioden 
2013-2017. Det var i stort sett lika många kvinnor som män som flyttade ut från Strömstad. Närmare 
fem av tio flyttade till en annan kommun inom länet, tre av tio till andra län och två av tio till utlandet. 
Det är i sett samma åldersstruktur på de som flyttar till kommunen som på dem som flyttar ut, åldern 
25-34 år är i särklass störst både för den inflyttade som den utflyttade gruppen.  

Tabell 6. Utflyttade från Strömstad 2013-2017, fördelat på utflyttning från kommuner inom länet, 
andra län samt utlandet. 
 

 
Summa  

utflyttningar  
totalt 

 
- varav  

utflyttning till 
kommuner inom 

länet 

 
- varav  

utflyttning till 
andra län 

 
- varav  

utflyttningar till  
utlandet 

Totalt 3 443 1 587 1 032               824    
Män 51 % 51 % 52 % 50 % 

Kvinnor 49 % 49 % 48 % 50 % 
Summa % 

 
46 % 30 % 24 % 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 
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Eftersom det saknas instanser som erbjuder högre utbildning i kommunen eller i de svenska grann-
kommunerna är det troligt att utflyttning sker då man vill studera eller söka arbete som inte finns inom 
kommunen. För de som flyttar hit är det med största sannolikhet arbetstillfällen som styr inflyttningen.  

Figur 12. Utflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder. 

 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Flyttnettot visar att, trots att så många flyttar ut i åldrarna 25-34 år, så är det fortfarande denna ål-
dersgrupp som nettomässigt visar sig vara den störst bland de som flyttat till kommunen.   

Figur 13. Flyttningsöverskott i Strömstad åren 2007-2017, antal personer samt procentandel av totalt 
antal inflyttade.  

 
Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 
 

7% 7%

25%

28%

12%

9%

6% 5%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 år

111
123

91

267

135

62
36

-10 -8 -514% 15% 11% 33% 17% 8% 4% -1% -1% -1%

-50

0

50

100

150

200

250

300

0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-



 

29 

 

Som del av underlaget till uppdateringen av riktlinjerna, ställdes frågor till lokala mäklare kring orsaker 
bakom försäljning av bostäder och flytt från kommunen. De mäklare som besvarade frågan påtalade 
att arbete och studier på annan ort uppges ofta var förekommande orsaker till flytt, men också att 
prisnivå på bostäder är återkommande argument. Många norrmän flyttar tillbaka till Norge på grund 
av pension och sjukvård. 

 

2.3  SAMMANFATTNING 

 
Befolkningsstruktur- och utveckling 

Befolkning (dec 2018):  13 253 invånare 
Befolkningstäthet:   28,3 
Antal hushåll:    5 954 
Hushållsstorlek:   2,2 
Medelålder:    42,4 
Medelinkomst:   247 000  
Antal förvärvsarbetare, dagbefolkning: 6 532  
Försörjningskvot:   81  
Förväntad försörjningskvot år 2030:  85 
 
Källor: SCB, Statistikdatabasen 2018 samt SCB, Kommuner i siffror.   
Siffrorna avser helåret 2017 om inte annat anges.  
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DEL 3:  BOSTADSMARKNADEN I STRÖMSTAD 

 
Denna tredje del av riktlinjerna för bostadsförsörjningen omfattar en beskrivning av bo-
stadsmarknaden i Strömstad samt diskussioner kring förväntat, framtida behov av särskilda 
bostäder från kommunala förvaltningar såväl som från kommunens bostadsbolag.  

Följande frågor kan vara till hjälp för analys av bostadsbehovet: 

• Vilka blir effekterna på bostadsmarknaden när man bygger bostäder? 
• Vilka bostäder blir vakanta som ett resultat av nyproduktionen? 
• Har storleken på de nybyggda bostäderna någon betydelse för vilka bostäder som 

frigörs? 

Mäklare aktiva i kommunen fick under sommaren 2018 en digital förfrågan om deras erfa-
renheter kring nuläget och kommande år gällande fastighetsmarknaden. I texten nedan 
kommer några av deras svar presenteras.  

 

3.1  BOSTADSBESTÅND OCH UPPLÅTELSEFORMER 

 

År 2017 fanns det enligt bostadsstatistik drygt 6 600 bostäder inom kommunen, fördelat på flerbo-
stadshus, småhus, specialbostäder och övriga hus.  

Figur 14. Befintligt bostadsbestånd (6 635 bostäder), fördelat på bostadstyper, Strömstad 2017.  
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Förutom ovanstående bostadskategorier finns det drygt 3 700 bostäder som kategoriseras som fritids-
hus. Fritidsbostäderna har ökat med drygt 400 mellan åren 2007-2017 (källa: SCB, statistikdatabasen). 
Färsk statistik från SCB beskriver att Strömstad finns bland de fem kommuner i Sverige som har antals-
mässigt flest utlandsägda fritidshus, 1526 stycken. De övriga kommunerna är Tanum, Åre, Ljungby och 
Torsby (källa: statistiknyhet SCB, 2018-03-23).  

 
Upplåtelseformer 

Äganderätt som upplåtelseform står för majoriteten av andelen bostäder i Strömstad, följt av hyres-
rätter. Strömstad har en större andel äganderätter än både regionen och Sverige i stort. Andelen hy-
resrätter något lägre än andelen i Västra Götalandsregionen (källa; SCB, statistikdatabasen 2018). För-
delningen i upplåtelseformer är i stort sett oförändrad i Strömstad under perioden 2015-2017. 

Kommunen behöver vara aktiv aktör på bostadsmarknaden för att stimulera produktion av bostäder 
med olika typer av upplåtelseformer. 

 
Tabell 7. Befintligt bostadsbestånd, andel % samt skillnader mellan Strömstad, Västra Götalandsreg-
ionen samt Sverige 2017. 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Andelen bostadsrätter i Västra Götalandsregionen har minskat under perioden 2015-2017, från  
23 % till 20 % till förmån för andelen äganderätter och hyresrätter som ökar. Fördelningen i riket har 
varit konstant sedan 2015 (källa: SCB, statistikdatabasen 2018). 

  

Upplåtelseformer Strömstad Västra Götalands-
regionen 

Sverige 

Hyresrätter 36 % 40 % 38 % 

Bostadsrätter     14 % 20 % 23 % 

Äganderätt 50 % 40 % 39 % 
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Tabell 8. Befintligt bostadsbestånd, antal samt andel bostäder efter hustyp och upplåtelseform,  
Strömstad 2017. 

 
Bostadstyp/ 
Upplåtelseform 

 
Hyresrätt 

 
Bostadsrätt 

 
Privat 

ägande  

 
Totalt, antal 

 
Andel %,  

  bostadstyp 
 
Småhus 
 

 
174 

 
346 

 
3 293 

 
3 814 

 
58 % 

 
Flerbostadshus 
 

 
 1 866 

 
604 

 
- 

 
2 470 

 
37 % 

 
Övriga hus 
 

 
129 

 
- 

 
- 

 
129 

 
2 % 

 
Specialbostäder 

 
222 

 
- 

 
- 

 
222 

 
3 % 

 
Antal bostäder,  
totalt 

 
2 391 

 
950 

 
3 293 

 
6 634 

 
6 634 

 
Andel %,  
upplåtelseform 
 

 
 

36 % 

 
 

14 % 

 
 

50 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 

Kommentarer till tabellen, se nedan.  

Definition bostadstyp:   

• Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
• Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. 
• Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet 

eller samhällsfunktion.  
• Specialbostäder avser bostäder för äldre/ funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. 

Definition upplåtelseform: 

• Hyresrätt: Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 
bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägen-
heter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.  

• Bostadsrätt: Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostads-
rättsföreningar.  

• Äganderätt: Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbo-
stadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter. 

I Sverige finns närmare 4,6 miljoner hushåll, som bor i lika många bostäder. Av alla hushåll bor 44 
procent i småhus och 48 procent i en lägenhet i ett flerbostadshus. 

Hushåll som bor i småhus är ofta större än hushåll som bor i flerfamiljshus eftersom bostäder i småhus 
i genomsnitt är större än bostäder i flerbostadshus. Störst är hushållen som bor i småhus med ägan-
derätt. Ett hushåll som äger sitt småhus består i genomsnitt 2,7 personer (källa: SCB).  
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Tabell 9: Antal personer per hushåll, boendeform, Strömstad 2017. 

 
Boendeform 

 
2017 

Småhus, äganderätt 2,5 

Småhus, bostadsrätt 2,2 

Småhus, hyresrätt 2,3 

Flerbostadshus, bostadsrätt 1,7 

Flerbostadshus, hyresrätt 1,8 

Specialbostad 1,2 

Övrigt boende 1,9 

Samtliga boendeformer 2,2 

 Källa SCB, Statistikdatabasen 2018 

 

Strömstadsbyggens bestånd 
Av de drygt 6 600 bostäder som finns i Strömstad så utgör närmare 1 600 hyreslägenheter som finns i 
Strömstadsbyggens bestånd. Närmare hälften av lägenheterna utgörs av två rum och kök. Ingen ny-
byggnation har skett under åren 2016-2018.  

 
Tabell 10. Strömstadsbyggen, det kommunala bostadsbolagets bostadsbestånd år 2018.  

 Antal Andel 

1 rum o kök (inkl 1,5 rok) 245 16 % 

2 rum o kök (inkl 2,5 rok) 710 46 % 

3 rum o kök (inkl 3,5 rok) 491 31 % 

4 rum o kök  101 6 %  

5 rum o kök  12 1 % 

Totalt antal lägenheter 
 

1 559 
 

 
100 % 

 

Källa: Strömstadsbyggen, 2018 
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I bostadskön hos Strömstadsbyggen fanns det, hösten 2018, närmare 2 000 personer. När det gäller 
kösituationen är det en definitionsfråga av vem som står i kö. Samtliga hyresgäster hos Strömstads-
byggen står bostadskön, för att få möjlighet att i framtiden eventuellt byta till något annat område, 
större bostad etc. Dessa är inte i akut behov av en bostad, utan står snarare i kön på spekulation. 
Omkring 400 sökanden i kön, är externa sökanden.  

Hos Strömstadsbyggen finns det en efterfrågan på alla typer av lägenheter. Söktrycket på lägenheterna 
beror främst på hyran och område. Strömstadsbyggens bostäder inom det gamla beståndet av hyres-
lägenheter har en betydligt lägre hyra och majoriteten har ett centralt läge i Strömstads centrum. Detta 
gör dessa bostäder attraktiva och kön till dessa bostäder är lång.  

Följande områden och kvarter har störst efterfrågan: Rådhusberget, Fiskaren, Gamla Skepparen samt 
centrala Strömstad.  

De minst efterfrågade hyreslägenheterna är på Kosteröarna, Rossö, Tjärnö, Skee samt Näsinge (källa: 
Strömstadsbyggen, oktober 2018). 

 

3.2  EFTERFRÅGAN OCH FLYTTKEDJOR 

 
Enligt Boverket visar studier att större bostäder generellt ger upphov till längre flyttkedjor. Men det 
finns samtidigt invändningar mot att enbart inrikta sig på långa kedjelängder, eftersom en lång kedje-
längd inte är någon garanti för att man når de hushåll som har störst behov av bättre boendeförhål-
landen. Tvärtom beror kortare flyttkedjor ofta på att det har byggts storleksmässigt små bostäder för 
dem som inte redan har en bostad, till exempel för ungdomar som flyttar till den första egna bostaden. 
 
Större och mer exklusiva lägenheter kan förvisso skapa långa vakanskedjor, men det är inte säkert att 
dessa bostäder når de grupper som bäst behöver ett bättre boende. Det kan i stället behövas en riktad 
nyproduktion för att vara säker på att grupper som är svaga på bostadsmarknaden får en möjlighet att 
förbättra sina boendeförhållanden (källa: www.boverket.se). 

Efterfrågan på bostäder i Strömstad är generellt stor och mäklarna redovisar att deras kunder pratar 
ofta om en svårighet att hitta bostad oberoende av bostadsform. Köer, höga priser, reavinstskatter 
och hårdare bankregler har skapat en tröghet i marknaden. 

Tomtmark – byggnation i egen regi 

Kommunens tomtkö består vid början av år 2019 av närmare 60 personer.  

En klar majoritet, drygt hälften, av de personer som står i den kommunala tomtkön uppger att de i 
först hand önskar en tomt för byggnation i egen regi av friliggande villa i norra Strömstad. Centrala 
Strömstad är det näst mest efterfrågade området för villatomter. Skee, Koster och södra Strömstad 
har en något lägre efterfrågan på tomter. De allra flesta som står i kommunens tomtkö bor i en hyres-
rätt, näst vanligast är att de redan har en villa och vill flytta till annat område. Samtliga personer i 
tomtkön har själva fått uppge var de önskar bosätta sig. Informationen är inte lämnad utifrån var det 
finns tillgängliga tomter. 

 

 

http://www.boverket.se/
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Erfarenheter från mäklare 

Intervjuer med mäklare visar på en stor efterfrågan. Mäklarna uppger att under 2018 tog det lite längre 
tid att sälja husen då priserna är höga och köparna hoppas på prissänkning. 

Under de senaste åren har större ”husliknande” bostadsrätter blivit mer populära då villapriserna har 
stigit. När det gäller storlek på bostadsrätter så anges att treor är mest eftertraktade, i andra hand 
tvåor och sedan fyror. Både tvåor och treor säljs till både yngre och äldre köpare.  

De äldre vill nästan alltid ha ett extra rum. Men det finns även en stor efterfrågan på små bostadsrätter 
på ca 50 kvadratmeter.  

Det omsätts fler bostadsrätter än villor på marknaden. Många av mäklarnas äldre kunder som bor i 
villor klagar över att det är svårt att hitta hyresrätter och att de tvingas köpa istället.  

Enligt mäklarna är läge och faciliteter viktiga parametrar. Parkering, balkong, sol, hiss, förvaring osv är 
viktiga faktorer för de som köper. Många vill gärna bo så centralt som möjligt, detta har mäklare som 
säljer i södra hamnen märkt av. 

Utifrån mäklarnas erfarenheter av marknaden så uppger man att man tror det finns ett stort behov av 
billigare bostadsrätter om det är möjligt att bygga rent ekonomiskt. Många äldre har svårt att förlika 
sig med att de måste låna till bostadsrätt trots att de säljer villan. 

Bland dem som vill bo i en villa är efterfrågan som störst i centrala Strömstad. Utbudet är dock litet 
och priserna är generellt högre än vad genomsnittskunden kan betala. 1-plansvillor är efterfrågade 
både från unga och äldre. Det går en tydlig gräns prismässigt vid 3,5-4 mkr för vad marknaden klarar 
av ekonomiskt. 

Mäklarna uppger också att de märkt att en del fritidshus nu blir helårsboenden istället. Detta faktum 
är tydligt i figur 8 som visar under år 2010 till år 2017 var befolkningsökningen betydligt större än 
tillgången på nya bostäder, detta bör då betyda att många hushåll valde att bosätta sig i sommarbo-
enden som blev permanenta året runt boenden.  

 
Efterfrågade områden 
Mäklarna uppger att centralt boende har störst efterfrågan, sedan minskar efterfrågan desto längre ut 
från centralorten man kommer. Men som en mäklare påpekade – efterfrågan i samma område kan se 
olika ut för olika bostadstyper. Ett exempel; på Mällby lade HSB ner ett bostadsrättsprojekt då det inte 
fanns köpare, låg för långt från stan sa kunderna. Medan tomter för friliggande bostadshus och hyres-
rätter var populärt i samma område. 

Mäklarna har uppgett att de anser att det finns en marknad för radhus/parhus, billigare tomter och 
radhus i bostadsrättsform i områden max en mil från Strömstad centrum, dvs runt Skee, Blomsholm, 
Stene och Hällestrand. 

På frågan om mäklarna kan se en flyttkedja för familjer som växer så uppger mäklare att det absolut 
finns en tydlig flyttkedja. Många som har köpt en lägenhet flyttar sedan till villa. De yngre vill ha nyare 
hus i centrala lägen (centrala Strömstad, Mällby, Ånneröd). Men mäklarna poängterar att många har 
svårt att köpa på grund av prisnivån i Strömstad. De nya amorteringsreglerna har inte underlättat situ-
ationen.  Det är svårt för barnfamiljer då priserna på villor inte är förenliga med vanliga inkomsttagares 
inkomster och bankerna stramat åt lånemöjligheterna. 
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På frågan om viktigaste argumenten för köp av bostäder i Strömstad, så uppger mäklarna att det som 
oftast är läge och standard på huset som är viktigast. Tillgång till fiber efterfrågas allt mer. Det som 
verkligen påverkar köpbeslutet är dock avstånd till stan och prisläget. Exempel: Tången är modernt och 
centralt, men priserna är ofta höga på villorna vilket gör att barnfamiljerna inte har råd och husen tar 
längre tid att sälja. Dessa kunder köper bostad tex på Ånneröd istället.  

De som köper bostäder i Strömstads centrum uppger att de har arbete i närheten. Men situationen är 
annorlunda när det gäller bostäder på tex Koster och lägen nära havet, där köper man snarare bosta-
den för fritidsbruk.  

Mäklarna skulle gärna se att det fanns fler steg in på bostadsmarknaden, tex att man kunde hyra atte-
fallsstugor eller liknande som första boenden samt att det vore enklare för folk att bygga lägenheter i 
hus.  

Det finns några faktorer som mäklarna menar ökar attraktionen för bostadsområdena: cykelvägar, 
kommunalt VA och fiber, samt närhet till förskola och skola. Tillgång till kollektivtrafik och bussar i 
Strömstad skulle också behöva bli bättre om områdena utanför stan ska bli mer attraktiva. En annan 
synpunkt från mäklare är att biltrafiken i staden är problematisk när det blivit enfiligt, vilket inte är 
förenligt med så mycket bostäder som planeras, då många hushåll har minst en bil. 

 
Prisbilden, ökad osäkerhet på bostadsmarknaden  

Det ekonomiska läget i Sverige påverkar prisutvecklingen på bostäderna såtillvida att i en högkonjunk-
tur med högt bostadsbyggande går priserna på entreprenader upp, i sämre tider går de ner. Omvärlds-
faktorer som ränteläge, statliga stöd eller investeringsbidrag kan också ha stor påverkan på ekonomin 
i ett byggprojekt. Riskbedömning från banken påverkar lånevillkor och räntor. 

I Sverige sker bostadsbyggande helt på marknadens villkor. Bostadsbyggaraktörerna bedömer möjlig-
heten att kunna sälja eller hyra ut bostäderna som produceras på egen eller på kommunal mark. En 
detaljplan som reglerar gator, volymer, eventuell kommunal service, vad som är allmän platsmark och 
vad som är kvartersmark, finns eller tas fram i dialog med byggaktören. Kostnader för t ex marksane-
ring, markköp eller tomträttsavtal, storlek på projektet, bilparkering, övriga exploateringskostnader 
(exempelvis cykelbanor eller färdigställande av gemensamma ytor) påverkar byggkostnaden för bostä-
derna. Detaljplanens utformning och regleringar kan därför påverka dessa faktorer. Ytterligare kostna-
der finns i det som ofta kallas byggherrekostnader. Det kan till exempel handla om kostnader för olika 
utredningar, projektering, anslutningskostnader, marknadsföring, skatter, etc.  

Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostäder skedde en prisnedgång under slutet av 2017, 
framför allt i Stockholmsregionen. Under början av år 2018 ökade utbudet av bostadsrätter till en bör-
jan, men minskade kraftigt från mars månad samtidigt som priserna sjönk på såväl bostadsrätter som 
småhus. Generellt har priserna nu stabiliserats. I Västra Götalands län har priserna på bostadsrätter 
under februari till april minskat med 3,7 procent jämfört med samma period  år 2017 men varit i stort 
sett oförändrade jämfört med senare delen av 2017. Däremot har priserna på småhus varit stabila det 
senaste året (källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län, 2018).  
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Hyresnivåer 

Medianhyran för en hyresrättslägenhet i Strömstad per kvadratmeter och år ligger i stort sett i pari-
tet med Sverigesnittet.  

Tabell 11. Medianhyra i hyreslägenhet, årshyra per kvm i Strömstad, Västra Götalandsregionen och 
Sverige, 2017. 

Källa: SCB, Statistikdatabasen 2018 

 
Teorier kring boende- och flyttstudier, vad är viktigast för val av bostadsområde? 

Avstämningar med lokala mäklare har visat på att de upplever att det finns en flyttkedja inom boen-
destrukturen i Strömstad.  

Det finns flera teoretiska undersökningar kring människors preferenser vad gäller val av bostad, plats 
och attraktivitet. I ett omfattande forskningsprojekt, Hållbar planering för attraktivt boende, Länssty-
relsen i Skåne län, genomfördes en studie i syfte att undersöka skillnader i boendepreferenser mellan 
olika grupper.  

Inom ramen för projektet tillfrågades 500 personer som nyligen flyttat om vilka faktorer som de ansåg 
hade varit viktiga när de valde att flytta till en viss plats. Ytterligare 2600 personer fick svara på hur 
viktiga olika faktorer var om de skulle flytta till en annan region än den de bor i idag. Även om inter-
vjupersonerna i studien var bosatta i södra Sverige förutsätts att resultaten ändå är överförbara för 
diskussioner av bostadsutvecklingen i Strömstad.  

De olika faktorerna hade delats upp på tre nivåer, från faktorer som är mest relevanta på den regionala 
nivån, till faktorer på kommunnivå och slutligen på bostadsområdesnivå.  

Det visar sig att den faktor, på den regionala nivån, som får det högsta medelvärdet är arbetsmöjlig-
heter (8.0). Därefter följer sociala faktorer (vänner, familj och släktingar) och karriärmöjligheter. 

På kommunnivån får vård och omsorg, naturskönt område och kommunikationer höga värden. Däref-
ter följer friluftsaktiviteter och vattennära läge. Det kan noteras att kommunalskatt får ett relativt lågt 
värde.  

På bostadsområdesnivå hamnar lugnt område i topp följt av boendekostnader och bostadsområdes 
rykte. 

 

 

Region Pris/m2 och år 

Strömstad 959 kronor 

Västra 
Götalandsregionen 

1 030 kronor 

Sverige 1 036 kronor 
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Figur 15.  De viktiga faktorerna vid val av boende enligt rapporten Bostadens yttre värden, Länsstyrel-
sen i Skåne län, 2008. 

 

 

  

Platsegenskaper Medelvärde 

Region 
   

1 Arbetsmöjligheter 8 
 

2 Vänner 6,8 
 

3 Familj och släk-
tingar 

6,7 
 

4 Karriärmöjligheter 6,5 
 

5 "Sydsvenskt klimat" 5,3 
 

6 "Norrländskt kli-
mat" 

3,6 
 

Kommun 
  

1 Vård och omsorg 7,9 
 

2 Naturskönt område 7,8 
 

3 Kommunikationer 7,7 
 

4 Friluftsaktiviteter 7,2 
 

5 Vattennära 7,1 
 

6 Utbildningsmöjlig-
heter 

6 
 

7 Shoppingmöjlig-
heter 

5,9 
 

8 Kommunalskatt 5,7 
 

8 Sport/idrott/före-
ningar 

5,7 
 

8 Kulturutbud 5,7 
 

8 Nöjesutbud 5,7 
 

12 Folkfester 4,6 
 

Bostadsområde 
  

1 Lugnt område 8,1 
 

2 Boendekostnader 7,4 
 

3 Rykte 7,2 
 

4 Barnvänlighet 6,3 
 

5 Centralt läge 6,2 
 

6 Lantligt läge 6,1 
 

7 Havs- och sjöutsikt 4,9  
 



 

39 

 

3.3  SÄRSKILDA BEHOV AV BOSTÄDER 

 
Socialförvaltningen och omsorgen: Bostäder för ensamkommande barn, nyan-
lända, funktionshindrade och äldre 

Det är framförallt två lagar som styr kommunens ansvar gällande frågor som rör bostadsförsörjningen, 
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och Socialtjänstlagen (2001:453). Soci-
altjänsten har enligt lagstiftningen ansvar för att tillgodose bostadstillgång för två grupper. Det handlar 
om äldre som inte längre kan bo kvar i sin bostad samt personer med vissa funktionsnedsättningar 
som inte kan bo i egen bostad på öppna marknaden på grund av omfattande stödbehov. Det finns 
dessutom ett särskilt ansvar för anskaffande av bostäder till vissa nyanlända.  

Kommunen särskilda ansvar för bostadsförsörjning utgår från följande lagstiftning: 

• LSS-Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Socialtjänstlagen (2001:453) som reglerar kommunens yttersta ansvar i nödsituationer samt 

ansvar för att ge stöd åt personer i behov av särskilda boendeformer för äldre och funktions-
nedsatta. Socialtjänstens uppgift är också att medverka i samhällsplaneringen och medverka 
till att målgrupper med särskilda behov inkluderas i kommunens bostadsplanering.  

• Lag (2016:38) – Bosättningslagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning regle-
rar. kommunens skyldighet att ordna boende till vissa nyanlända som anvisas till kommunen 
av Migrationsverket. 

 

Socialförvaltningens medverkan vid bostads- och samhällsplaneringen   

Bostadsförsörjningen i kommunen är inte en ansvarsfråga för Socialförvaltningen eller socialtjänsten 
då resurser och kompetens inom detta område saknas. Det kommunala ansvaret regleras i bolagens 
ägardirekt och i lagstiftning, bland annat i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383).  

Vid planeringen av bostäder är det socialtjänstens ansvar att medverka för att lyfta fram de behov av 
bostäder som kommunen har för människor i behov av olika former av stöd för att kunna uppnå goda 
eller skäliga livsvillkor - det goda livet, genom livet för alla.  

Socialtjänsten medverkar i samhällsplanering där behov av boenden för olika målgrupper behöver tyd-
liggöras. Det handlar om bostäder i form av särskilda boenden och boendeformer för äldre och funkt-
ionsnedsatta, bostäder för personer med omfattande behov av stöd och service utifrån LSS-lagstift-
ningen och andra särskilda boendeformer. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen det yttersta an-
svaret och skyldigheten att: 

• Vid behov erbjuda "tak över huvudet" för alla som vistas i kommunen.  
• Återinträde på bostadsmarknaden för individer och familjer som är ekonomiskt svaga, lämnat 

missbruk och/eller kriminalitet, blivit utsatta för våld i nära relation samt brottsoffer.  
• Ansvar att ordna boende till nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket utifrån 

den s.k. bosättningslagen.  

De olika kommunala instanserna måste gemensam ansvara för att lösa boendefrågan för olika mål-
grupper och det krävs samverkan, samordning, ledning och styrning. Bostadsbolaget har resurserna 
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avseende bostäder, socialtjänsten ansvarar för biståndsbedömda insatser medan kommunen har ett 
övergripande ansvar för bostadsförsörjningen till alla som bor i kommunen.  

Nyanlända 
 
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den s.k bosättningslagen, 
trädde i kraft 2016-03-01 och ålägger kommunerna att ordna boende åt vissa flyktingar. Migrations-
verket anvisar de personer som kommunen har en skyldighet att ordna boende för. Dit räknas nyan-
lända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller andra skyddsbehövande enligt vissa be-
stämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har beviljats uppe-
hållstillstånd och ingår i samma hushåll samt direktinresta kvotflyktingar. Ensamkommande barn och 
anhöriga som kommer till Sverige genom anknytning omfattas inte av lagen. Migrationsverkets fördel-
ningsnyckel baseras på arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna motta-
gande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kom-
munen. 
 
2019 års anvisningstal för Strömstads var 11, det totala mottagandet bedöms bli det dubbla. Under 
2018 var Strömstads anvisningstal 25 nyanlända, det totala mottagandet blev 50 nyanlända. Under 
2017 var anvisningstalet 50 och totala mottagande 113 nyanlända. Prognoser för år 2020 beror på hur 
framtidens regeringspolitik inom området utformas samt situationen i omvärlden där EU:s överens-
kommelse med Turkiet bedöms ha störst betydelse för utfallet men även andra oförutsägbara globala 
förutsättningar kan påverka. Inför 2020 bedöms det utifrån pågående mottagandeutredning som att 
kommunerna kommer att få ett ökat ansvar för asylsökande i sin helhet i framtiden. Sedan 2015/2016 
har det bott i snitt cirka 100 asylsökande i kommunen, inkl. barn och ensamkommande barn.  

Hushållssammansättning på anvisade personer varierar. Drygt 50 % är singelhushåll medan en mindre 
del är hushåll med 5 eller fler personer. Kommunen har två månader på sig att fullfölja sitt ansvar att 
ordna boende till anvisade personer. 

Under åren 2015-2016 löste kommunen den mycket komplexa situationen med att ordna bostäder till 
anvisade personer genom en överenskommelse som upprättades mellan Strömstadsbyggen och Soci-
alförvaltningen. Under år 2018 fördelades 6-8 bostäder baserat på 25 anvisningar från Migrationsver-
ket. Under åren 2019 och 2020 kommer behoven att minska betydligt pga färre anvisade nyanlända 
till kommunen. Enligt överenskommelsen får nyanlända ett andrahandskontrakt som övergår i första-
handskontrakt efter ett år. Dock innefattas merparten av nyanlända, inklusive ensamkommande barn 
och unga inte av bosättningslagen, men de har behov av bostäder på samma villkor som alla andra 
bostadssökande.  

Ensamkommande barn 

Under åren 2017-2019 tog Strömstad emot 1- 3 ensamkommande barn/år, en stor sänkning från de 
86 som togs emot under 2016. Strömstads kommun har sedan år 2015 haft tillfälligt ansvar för över 
160 ensamkommande barn och har. Per den 1 mars 2019 har kommunen ansvar för 14 ensamkom-
mande barn, samtliga med uppehållstillstånd, vilka har behov av att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Därutöver finns det 21 tillståndssökande unga vuxna som på grund av Migrationsverkets långa hand-
läggningstider fått en ny möjlighet att som unga vuxna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestu-
dier. Två personer har fått tillfälliga uppehållstillstånd medan 19 fortfarande väntar på beslut. Boen-
desituationen för målgruppen är ytterst osäker, liksom hela deras livssituation i övrigt. Målgrupperna 
ingår inte i bosättningslagen. Kommunens skyldighet är att arbeta långsiktigt med de ensamkom-
mande barnens/unga vuxnas integration och etablering, vilket också inkluderar boendesituationen. 
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Äldre 
 
Under år 2018 har det inom vård och omsorg gjorts en inventering av befintliga boenden samt en 
prognos för behoven fram till år 2030. Utifrån det arbetet ses följande behov: 

• År 2030 kommer kommunen ha ett behov av ca 150 platser i särskilt boende (exklusive kort- 
tidsplatser). 

• Per år 2018 fanns 133 platser i särskilt boende. Den planerade nedläggningen av Jägaren kom-
mer medföra att 27 platser försvinner vilket innebär att ett nytt särskilt boende behöver ha 
minst 44 platser för att täcka behoven 2030. 

• Enligt prognosen kommer behoven vara oförändrade fram till år 2022-2023. Därefter sker en 
linjär ökning fram till år 2030. 

• Ett nytt särskilt boende kommer behöva ha en viss andel platser som är omställningsbara. Det 
vill säga att det baserat på behov, utan stora kostnader eller långa väntetider, ska gå att ställa 
om enstaka platser eller avdelningar mellan demens, somatik och korttid. 

 
Vad gäller korttidsplatser kan det uppstå tillfälliga behov av mer än dagens korttidsplatser. Den nya 
betalansvarslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 ställer hårdare krav på att kommunen snabbt ska 
kunna få hem sina invånare från sjukhus. Det är således viktigt att ha platser på våra särskilda boenden 
som vid tillfälliga behov kan användas som korttidsplatser.  

I dagsläget saknas verksamhet för multisjuka personer samt verksamhet för yngre med demens. Detta 
är två grupper som sannolikt kommer öka och som på sikt kan komma att behöva boenden som är 
avskilda från ordinarie särskilda boenden.  

Vidare har socialförvaltningen ett nära samarbete med Tanums kommun, bland annat genom köp och 
försäljning av korttidsplatser.  

Individer med funktionshinder 

Under hösten 2018 genomförs ett arbete med att göra motsvande prognos för behoven av boende-
platser för personer med funktionshinder. Inom funktionshinderområdet är det betydligt svårare att 
göra långsiktiga prognoser än inom äldreomsorgen. För Strömstads del handlar det om ett fåtal indivi-
der där små förändringar i in- och utflyttning, grad av kvarboende i föräldrahemmet och individuell 
utveckling får stor påverkan. Det är först i samband med att individen börjar i gymnasiet eller motsva-
rande som man med viss grad av säkerhet kan få en uppfattning om det framtida behovet av boende. 
Således begränsas möjligheten att göra prognoser med tillräckligt hög tillförlitlighet till femårspe-
rioder.  

I den prognos förvaltningen gjort finns behov på kort sikt, främst avseende platser i gruppbostäder 
där det år 2020 kommer att behövas ca 6 platser. Socialförvaltningen utreder möjligheten att täcka 
behoven genom omställning av befintliga lokaler. Det förs även samtal med Tanums kommun om att 
i framtiden ta fram gemensamma lösningar för att täcka särskilda behov som kommunerna inte kan 
erbjuda i sina ordinarie bestånd.  
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Hemlöshet 

Socialstyrelsen genomför varje år en kartläggning av hemlöshet, med hjälp av kommunernas social-
tjänster och frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa3.  

I Västra Götalands län var det under Socialstyrelsens aktuella mätvecka 6 650 hemlösa totalt i länet. 
Flest hemlösa personer befann sig i långsiktiga boendelösningar (3 371) följt av akut hemlöshet (1 185), 
eget ordnat kortsiktigt boende (1 131) och institutionsvistelse och stödboende (852).Kartläggningen 
visar resultatet att hemlöshetens mönster och utbredning inte alltid är lätt att definiera.  

Hemlösheten är i många fall är som mest utbredd i de största städerna och tätorterna men kan också  
vara påtaglig i mindre kommuner. Till exempel så är antalet hemlösa i både Göteborg och Ale 68 per 
10 000 invånare. I Trollhättan är motsvarande siffra 51, i Lysekil 40 samt i Skövde 8 (källa: Öppna jäm-
förelser 2018 – hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden). 

Det är viktigt att beakta att det finns fyra skilda situationer som omfattas av definitionen hemlöshet; 
akut hemlöshet (avser personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande), institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar samt eget ordnat 
kortsiktigt boende. Våren 2019 fanns det i Strömstad 8 akut hemlösa personer som hänvisades till 
akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Antalet var detsamma som 
under 2009 års mätning. Dessutom fanns det vid denna tidpunkt tolvindivider som ordnat eget kort-
siktigt boende (innebär ett tillfälligt, kortare än tre månader, kontraktslöst boende hos kompisar, be-
kanta, familj/släktingar eller annat tillfälligt boende). Verksamheten har haft kontakt med berörda per-
soner. Vid mättillfället återfinns också ett par individer inom kategorin institutionsvistelse och stödbo-
ende.  

Strömstad har ingen uppsökande verksamhet för akut hemlösa, däremot bedriver man uppsökande 
verksamhet för de som riskerar förlora sitt boende. Vid risk för vräkning skickar fastighetsägarna in-
formation till kommunen som i sin tur tar kontakt med berörda och erbjuder stöd. För denna process 
finns fastlagda arbetssätt. Antalet vräkningar har varit lågt i Strömstad under de senaste åren.  

När hemlöshet kommer till kommunens kännedom finns det arbetssätt och rutiner för hanteringen av 
ärendet, men det saknas en övergripande plan mot hemlöshet och utestängning från bostadsmark-
naden. Det är inte alltid som kommunen har eller får kännedom om individers hemlöshet.  

Det finns ett upparbetat samarbete med kommunens bostadsföretag för boendelösningar för hem-
lösa. Det handlar om att skapa långsiktiga boendelösningar genom andrahandskontrakt som är före-
nade med särskilda villkor, så kallade sociala kontrakt där det sker samverkan med det kommunala 
bostadsbolaget. Det är Socialnämnden som beslutar om sociala kontrakt4, där beslut tas utifrån ett 
antal riktlinjer.  

                                                                 

3 Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt 
eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i 
andra hand. 
 
4 Med sociala kontrakt menas de lägenheter som kommunen hyr ut med tillsyn och särskilda villkor eller regler i andra hand till personer som inte blivit god-
kända på den ordinarie bostadsmarknaden. Personen som bor i  lägenheten inte har fullt besittningsskydd, boendet är förenat med särskilda villkor. Härbärgen 
och jourlägenheter som är avsedda för tillfällig övernattning räknas inte hit. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20961/2018-6-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20961/2018-6-2.pdf
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När det bedöms finnas biståndsbehov enligt socialtjänstlagen eller andra särskilda skäl blir lösningen 
att socialförvaltningen hyr en bostad och sedan hyr ut i andra hand till den bostadslöse.  

Handläggare vid Socialförvaltningen som jobbar inom Individ och familjeomsorgen (IFO) och som hand-
lägger sociala hyreskontrakt uppger att det finns ett större behov av lägenheter än vad nuvarande 
utbud kan erbjuda, för ovannämnda målgrupp. Förvaltningen pekar också på att det i kommunen finns 
grupper av individer med lägre inkomster (ensamstående föräldrar, unga med säsongsanställning) vil-
ket ger att det behövs nya lägenheter som är billigare än vad marknaden i nuläget kan erbjuda.  

Även Socialstyrelsen pekar på att fler individer/hushåll är i en utsatt situation med tillfälliga bostads-
lösningar på en dold marknad där ingen möjlighet finns till att få och behålla en bostad. Stora grupper, 
som inte godkänns som hyresgäster av varken privata hyresvärdar eller av allmännyttan på grund av 
osäker eller för låg inkomst, söker sig till socialtjänsten när de står utan bostad (källa: Bostad sökes. Att 
stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden, Läns-
styrelserna, 2016). 

Barn- och utbildningsförvaltningen: inflyttning och invånarnas behov av för-
skola och skola 

Antalet barn och elever i förskolor och skolor har ett tydligt samband med befolknings- och bostads-
utvecklingen i en kommun. Andelen inflyttade barnfamiljer i kommunen samt födelsetal påverkar be-
hovet av förskolor och skolor, både på kort och på lång sikt. Utifrån detta är lokalisering av bostäder 
och tomter lämpliga och attraktiva för barnfamiljer i förhållande till befintliga och planerade förskolor 
och skolor en viktig del i bostadsplaneringen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med AB Strömstadslokaler genomfört en lokalut-
redning för att kartlägga lokalbehovet av förskolor och skolor. Utredningen tog sin utgångspunkt i be-
fintlig befolkningsstatistik och olika befolkningsprognoser för att få ett underlag gällande framtida 
elevunderlag. Utredningen visar att antalet barn och ungdomar kommer att öka under den närmsta 
10-årsperioden som härigenom sätter krav på utökade lokaler.   

Elevprognosen kopplades sedan till kommunens bostadsplanering och befintliga bostadsområden. En 
analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via kommunens GIS-system, 
visar att barnfamiljerna är i majoritet i de senaste årens nybyggda villaområden, i områden med ny-
producerade lägenheter är däremot andelen över 65 år hög. I villaområdena Ånneröd, Stare och 
Tången är andelen barn i åldrarna 0-14 cirka 35 % och andelen personer över 65 år cirka 5 %. I de gamla 
villaområdena i centrala Strömstad såsom Röd och Odelsberg sker idag en generationsväxling som bi-
drar till att dessa områden får en allt större andel barnfamiljer.  

Utifrån detta är det rimligt att anta att planerade områden med villatomter även i framtiden kommer 
att ha en övervägande andel barnfamiljer. Härigenom påverkar bostadsplaneringen i väsentlig grad 
placeringen av framtiden förskolor och skolor.  

Förskolor 

Utifrån de senaste årens inflyttning och höga födelsestal har behovet av förskoleplatser ökat. Mot bak-
grund av detta har kommunen sedan år 2010 byggt sex nya förskolor. Fyra av dessa förskolor ligger i 
centrum och två utanför. Nu pågår byggnation av två nya förskolor, en förskola i Skee omfattande sex 
avdelningar och en förskola på Ånneröd också omfattande sex avdelningar. Placeringen av förskolor är 
gjord utifrån genomfört och planerat bostadsbyggande. Detta är tydligast gällande Ånneröds förskola 
i Bojarområden, där bostadsbyggandet är expansivt. 
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Det är av stor vikt att planeringen och planläggningen av bostadsbyggandet alltid innefattar en analys 
av förskolebehovet. Den största utmaningen i den genomförda planeringen hittills gällande byggnation 
av förskolor har varit att hitta mark till byggnation. Denna utmaning kvarstår.  

Skolor 

Utredningen som Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört visade att Bojarskolan och Skee 
skola hade möjligheter att utvecklas till tvåparallelliga skolor (två klasser i varje årskurs). Dessutom 
ligger dessa två skolor i de områden som kommer att ha störst bostadsbyggande både på kort och på 
lång sikt. Störst tillväxtkapacitet utifrån framtida bostadsbyggande har Skee skola.  

Ett led i omställningen till att göra dessa två skolor tvåparallelliga skolor är de fyra nya klassrummen i 
Skee som togs i bruk hösten 2018 och den planerade tillbyggnaden av Bojarskolan som påbörjas våren 
2019.  Utöver detta behöver lokalbehovet gällande gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högstadiet 
ses över. Långsiktigt behöver kommunen utifrån bostadsbyggande också planera för en ny framtida 
grundskola.  

 
Barnperspektivet 

Det är viktigt att kommunen har med sig barnperspektivet i boendeplaner. I ett socialt hållbart sam-
hälle är det viktigt med blandade upplåtelseformer och bebyggelsetyper, så att barn med olika social 
bakgrund ges förutsättningar att träffas. Barnens rätt till en trygg och fri utemiljö är en viktig del i 
samhällsbyggandet.  
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DEL 4:  SUMMERING AV BOSTADSBEHOV 

 
Under år 2017 och 2018 har kommunen arbetat för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Bostadsförsörjningsplanen från 2016 har ett långsiktigt perspektiv 
där antalet färdigställda bostäder till år 2018 ska summera till 110 enheter. Med 87 slutbesked under 
år 2018 och 41 slutbesked under år 2017 blir utfallet för målet väl uppfyllt med 128 enheter totalt 
under denna tvåårsperiod. 

Utöver ovanstående har Strömstadsbyggen erhållit förhandsbesked för två nya exploateringar för bo-
städer. Bolaget har förvärvat mark av kommunen på Norrkärr (mitt emot Seläter camping) där de enligt 
uppgift avser att bygga cirka 100 lägenheter, samt att kommunen har beslutat att upplåta mark med 
tomträtt till bolaget på Sydkoster, Filjestad, för uppförandet av 6 parhus.  

Kommunfullmäktige antog även under år 2018 detaljplanen för bostäder på Myren vilken innehåller 
cirka 250 boendeenheter i flerbostadshus, vilken vann laga kraft år 2019. 

Det finns dock som beskrivet i tidigare avsnitt i dessa riktlinjer, ett underskott av bostäder i Strömstad 
vilket fortfarande föreligger och bedöms finnas kvar till 2025. Därför är det viktigt att kommunen fort-
sätter ta fram detaljplaner som möjliggör byggnation som motsvarar dels den nuvarande befolkning-
ens bostadsbehov såväl som för nya inflyttande gruppers behov.  

4.1 ANTAGANDEN BAKOM BERÄKNINGAR  

 
Nedanstående antaganden utgör grunden för prognostisering av kommunens bostadsbehov (antal 
boendeenheter) åren fram till 2030.  

 
• Befolkningsprognos: 15 000 invånare år 2030 

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen är utgångspunkten för att beräkna bostadsbehovet fram till 
år 2030 totalt 15 000 invånare, enligt den senaste befolkningsprognosen från Västra Götalandsreg-
ionen, basår 2017. Målet om 16 000 invånare förskjuts därmed fram ytterligare några år i bostads-
beräkningarna.  
 

• Hushållsstorlek i snitt: 2,2 personer 
Historisk data visar att hushållens storlek har minskat över tid i Sverige. Trenden nationellt går mot 
mindre hushåll. Hushållens storlek i Strömstad har dock legat konstant under de senast åren. Be-
räkningarna nedan utgår ifrån att snitthushållet i Strömstad ligger på 2,2 personer/hushåll under 
de kommande åren (se mer om hushållens storlek i tabell 9). Detta är ett antagande som ger en 
grov skattning av bostadsbehovet. Om singelhushållen blir fler och hushållsstorleken i snitt blir färre 
ökar behovet av bostäder ytterligare. Det finns flera olika metoder för att beräkna antal framtida 
hushåll (s.k. hushållsbildningsmodeller), flera av modellerna är tekniskt avancerade.  

 
• Ett hushåll – en bostad 

Rent teoretiskt finns det flera faktorer som skulle kunna tas med i en beräkning kring framtida bo-
stadsbehov för invånarna som exempelvis pris på bostäder, ökade/minskade inkomster, utbud av 
lokal service eller utbyggnadsgrad av kollektivtrafiken. Kommande beräkningar utgår enbart från 
det uppskattade, kvantitativa byggbehovet där antal nya hushåll är lika med behovet av nya bostä-
der.  
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4.2  SUMMERING: BEHOV ANTAL BOSTADSENHETER  

 
Enligt befolkningsprognosen behövs minst 700 bostäder byggas fram till år 2030 för att motsvara be-
hovet för den prognostiserade befolkningsökningen. 

Tabell 12. Beräknat bostadsbehov í Strömstads kommun, åren 2019 till 2030 (utifrån Västra Götalands-
regionens befolkningsprognos 2018). 

 
 
År 

Befolkning 
vid årets 
slut 

Prognos       
befolknings- 
ökning                                                 

Beräknat  bostads-
behov 
(befolkning/ hus-
hållsstorlek 2,2) 

Nya behov av bo-
städer/platser för 
särskilt boende 

2019 13 544 167 76   

2020 13 692 148 67   

2021 13 831 139 63   

2022 13 982 151 69   

2023 14 130 148 67 6 

2024 14 247 117 53 6 

2025 14 376 129 59 6 

2026 14 492 116 53 6 

2027 14 605 113 51 6 

2028 14 736 131 60 6 

2029 14 837 101 46 7 

2030 14 928 91 41 7 
Summa:    1 551 705 44 

 

Bostadsreserv 

För att täcka bostadsbehovet för Strömstads kommuns ökande befolkning behövs det byggas drygt 
700 bostäder under perioden 2019-2030. Detta är det antal bostäder som krävs enbart för att hantera 
den prognostiserade befolkningsökningen. Under flera år har dock byggandet varit lägre än det demo-
grafiska behovet och man kan därför räkna med att det finns ett uppdämt bostadsbehov som inte är 
inräknat i dessa siffror. Det är svårt att bedöma hur stort det uppdämda behovet är, men det är något 
som bör beaktas vid planerandet av det kommande behovet av bostäder.  

För att få en fungerande bostadsmarknad räcker det inte med att varje hushåll kan få en bostad. Det 
bör även finnas en bostadsreserv för att bostadsmarknaden ska fungera och flyttkedjor möjliggörs.  

Med anledning av ovanstående samt tillkommande andelen delårsboenden ska beräkningarna för bo-
stadsbehovet för perioden läsas som ett minimiantal. 

Delårsboenden 

Historiskt har en stor del av de nyproducerade bostäderna avsedda för åretrunt boende förvärvats av 
norska medborgare som använder bostäderna som delårsboende. Om denna trend fortsätter kommer 
med stor sannolikhet ytterligare bostäder behövas för att möta behovet av bostäder för helårsboende 
inflyttande Strömstadsbor.  
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4.3 SUMMERING: VAD OCH FÖR VEM SKA BOSTÄDER BYGGAS? 

 
En sammanfattning 

Kapitel 2 och 3 beskriver kommunens befolkningsutveckling, befolkningsstruktur, inflyttning samt bo-
stadsmarknad, efterfrågan och utbud. Utifrån befintlig information och statistik kan följande samman-
fattning och bedömning göras av kommunens framtida bostadsbehov.  

De detaljplaner som under kommande år tas fram inom de prioriterade, utpekade bostadsområdena 
(se bilaga 2) behöver beakta nedanstående faktorer. Kommunen bör nyttja de verktyg som beskrivs i 
kapitel 4.5 för att i viss mån styra vad som byggs, hur bostäder tillgängliggörs samt vilka upplåtelsefor-
mer bostäderna får i respektive bostadsområde. Fördelningen av upplåtelseform för respektive om-
råde (parhus/radhus, friliggande villor, lägenheter, flerfamiljshus) får studeras närmare i respektive 
detaljplan med stöd av nedanstående antaganden och fakta.  

• Kommunen har under många år haft högre inflyttning än antal nytillkomna bostäder 
Det bedöms råda underskott på bostäder för flera olika grupper av människor och för olika bostads-
former (källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018). Avstämning med 
lokala mäklare visar på en stor efterfrågan av alla typer av bostäder. Mäklare uppger att efterfrågan 
på bostäder i Strömstad är generellt stor, det finns en kö för kommunala tomter och det rådet 
bostadskö även för det kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd. 
 

• Inflyttningen är störst av åldersgruppen 20-34 år 
Ett stort antal bostäder bör beakta behov och efterfrågan på boenden som är anpassade till den  
målgruppen 20-30 år, då det under flera varit den i särklass största inflyttade gruppen. Kommunen 
kan inte med säkerhet säga vilka typer av bostäder som den här gruppen av människor efterfrågar, 
det skulle kräva att kommunen ställde frågorna direkt till den specifika målgruppen. Däremot kan 
annan befintlig statistik och information (erfarenheter från mäklare m.m.) visa på att även den här 
gruppen förmodas ha en efterfrågan på olika typer av bostäder (resonemanget fördjupas i punk-
terna nedan).  

 
• Behov av både små och större bostadsenheter  

Sju av tio hushåll i Strömstad består av en till två personer, två av tio omfattar fyra eller fler perso-
ner. Hushållsstrukturen har under de senaste åren gått mot fler mindre hushåll, efterfrågan på 
mindre lägenheter bör därför bestå även under de kommande åren. Framtida boenden behöver 
omfatta tillgång på både mindre samt större bostadsenheter.  
 

• Stor spridning i inkomstnivåer – behov av olika upplåtelse- och bostadsformer samt prisnivåer 
Det finns skilda  förutsättningar för boendekostnader. Det finns en relativt stor grupp invånare i 
Strömstad som har lägre månadsinkomster, något som också behöver beaktas i planeringen av 
framtida upplåtelse- och bostadsformer. Befolkningens inkomstnivåer bör stå i proportion till hur 
stor andel av inkomsten som kan gå till bostad. Medelinkomsten för invånare i Strömstad, är något 
lägre än snittet i Västra Götaland såväl som för Sverige i stort. Det bör därför planeras för både 
lägenheter (bostadsrätter samt hyresrätter), parhus/kedjehus samt friliggande villor.  
 
Företagen efterfrågar allt fler medarbetare med en högskoleutbildning, något som idag inte finns i 
någon större utsträckning i Strömstad. Om kommunen och företagen ska attrahera en högskoleut-
bildad målgrupp att flytta till Strömstad behöver det finnas ett ökat utbud av bostäder i olika priser 
och upplåtelseformer, i attraktiva miljöer.  
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• Det finns en efterfrågan på fler hyresrätter samt (billiga) bostadsrätter 

Många av mäklarnas äldre kunder som bor i villor uppger att det är svårt att hitta hyresrätter och 
att de tvingas köpa istället. Utifrån mäklarnas erfarenheter av marknaden så uppger man att man 
tror det finns ett stort behov av billigare bostadsrätter om det är möjligt att bygga rent ekonomiskt. 
Många äldre har svårt att förlika sig med att de måste låna till bostadsrätt trots att de säljer villan.  
 
Mäklare uppger att de gärna skulle se att det fanns fler steg in på bostadsmarknaden, tex att man 
kunde hyra attefallsstugor eller liknande som första boenden samt att det vore enklare för folk att 
bygga lägenheter i hus.  
 
Det finns ett behov av att nya hyresrätter tillkommer inom kommunen. Kommunen har ett kom-
munalt bostadsbolag, Strömstadsbyggen, som äger mark som kan bebyggas då det finns detaljplan 
för bostäder alternativt förhandsbesked. Kommunen bör ta ställning till huruvida byggnation ska 
påbörjas eller inte på dessa områden. 
 

• Centralt boende har stor efterfrågan 
SCBs befolkningsprognos från år 2015 prognosticerar befolkningsökningen fördelade per försam-
lingsområde. Denna prognos visar att den största befolkningsökningen förväntas bli inom Ström-
stads församling. Det innebär att över hälften av kommunens nya invånare förväntas bosätta sig i 
centrala Strömstad.  
 
Den gällande översiktsplanen pekar ut att huvuddelen av det framtida bostadsbyggandet kommer 
att ske i centrala Strömstad samt Skee. En koncentration av kommande bostäder i sammanhäng-
ande områden skapar bättre förutsättningar för en god infrastruktur samt övriga samhällsfunkt-
ioner. Mäklarna har uppgett att centralt boende har störst efterfrågan, de anser att det finns en 
marknad för radhus/parhus, billigare tomter och radhus i bostadsrättsform i områden max en mil 
från Strömstad centrum. Men, efterfrågan i samma område kan se olika ut mellan lägenheter och 
villor. 
 
Hos Strömstadsbyggen finns det en efterfrågan på alla typer av lägenheter. Följande områden och 
kvarter har störst efterfrågan: Rådhusberget, Fiskaren, Gamla Skepparen samt centrala Strömstad. 
De minst efterfrågade hyreslägenheterna finns på Kosteröarna, Rossö, Tjärnö, Skee samt Näsinge 
(källa: Strömstadsbyggen, oktober 2018). 
 
En klar majoritet, drygt hälften av de 60 personer i den kommunala tomtkön, uppger att de i första 
hand önskar en tomt för byggnation i egen regi av friliggande villa i norra Strömstad och centrala 
Strömstad är det näst mest efterfrågade området.  

 
• Viktiga faktorer som ökar attraktionen för bostadsområden: kommunikationer, miljö, för-

skola/skola 
Det finns faktorer som mäklarna uppger ökar attraktionen för bostadsområdena: cykelvägar, kom-
munalt VA och fiber, samt närhet till förskola och skola. Tillgång till kollektivtrafik och bussar i 
Strömstad skulle också behöva bli bättre om områden utanför stan ska bli mer attraktiva.  
 
Forskning visar att människors preferenser vad gäller val av bostad, plats och attraktivitet på kom-
munnivån är; vård och omsorg, naturskönt område och kommunikationer höga värden. Därefter 
följer friluftsaktiviteter och vattennära läge. På bostadsområdesnivå hamnar lugnt område i topp 
följt av boendekostnader och bostadsområdes rykte (källa: Hållbar planering för attraktivt boende, 
Länsstyrelsen i Skåne län). Detta bör beaktas när nya bostadsområden detaljplaneläggs.  
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• Behov av bostäder för särskilda grupper 
Att prognosticera antal nyanlända och ensamkommande barn de kommande åren är svårt då det 
till stor del beror på beslut på EU- och nationell nivå. Antalen har dock minskat betydligt under år 
2018 jämfört med åren 2016 och 2017. De flesta nyanlända som bosätter sig i kommunen omfattas 
inte av bosättningslagen men skapar ändå ett behov av bostäder.  
 
Det finns behov av fler platser på särskilt boende fram till 2030. Enligt prognosen kommer behoven 
vara oförändrade fram till år 2022-2023. Därefter sker en linjär ökning fram till år 2030, då man 
beräknas ha ett behov av ca 150 platser (exklusive korttidsplatser). Det är viktigt att ha platser på 
våra särskilda boenden som vid tillfälliga behov kan användas som korttidsplatser. Grundbehovet 
är inte tillräckligt stort för att motivera fler permanenta korttidsplatser. 
 
Under hösten 2018 genomfördes ett arbete med att ta fram prognos för behoven av boendeplatser 
för personer med funktionshinder. Hittills finns inget som tyder på att det kommer att finnas behov 
av fler lokaler än idag. Eventuella ökningar av behov kan tillgodoses genom en bättre planering av 
platser i gruppbostäder och utökade insatser i servicebostäder och ordinära boenden.  
 
Det finns ett ökat behov av fler lägenheter som Socialförvaltningen kan nyttja med förtur för sociala 
kontrakt (hemlösa) och serviceavtal (nyanlända). Behoven av lägenheter är större än nuvarande 
utbud.  
 
Lokalisering av bostäder och tomter lämpliga och attraktiva för barnfamiljer i förhållande till befint-
liga och planerade förskolor och skolor en viktig del i bostadsplaneringen. Antalet barn och ungdo-
mar kommer att öka under den närmsta 10-årsperioden som härigenom sätter krav på utökade 
lokaler. En analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via kommunens 
GIS-system, visar att barnfamiljerna är i majoritet i de senaste årens nybyggda villaområden. Utifrån 
detta är det rimligt att anta att planerade områden med villatomter även i framtiden kommer att 
ha en övervägande andel barnfamiljer. Störst tillväxtkapacitet utifrån framtida bostadsbyggande 
har Skee skola. Det är av stor vikt att planeringen och planläggningen av bostadsbyggandet alltid 
innefattar en analys av förskolebehovet. Den största utmaningen i den genomförda planeringen 
hittills gällande byggnation av förskolor har varit att hitta mark till byggnation. Denna utmaning 
kvarstår.  
 

4.4  PLANBEREDSKAP FÖR FRAMTIDA BOSTÄDER 

 
Riktlinjerna redovisar var den kommande byggnationen av nya bostäder planeras i kommunen, vilken 
typ av bostäder som avses uppföras samt ungefärligt antal. Syftet är att överblicka framtida planerade 
bostäder och säkerställa att kommunen tar fram detaljplaner i en takt som minst motsvarar bostads-
behovet enligt den prognostiserade befolkningsökningen. Riktlinjerna innehåller även en prioritering 
av framtida planerade bostadsprojekt på kommunal mark. Demografiska förändringar samt övrig ef-
terfrågan på bostäder kan dock innebära att planberedskapen behöver förändras.  

Gällande detaljplaner- helt eller delvis obebyggda 

Strömstad har år 2019 cirka 690 obebyggda bostäder i gällande (laga kraftvunna) detaljplaner som är 
helt eller delvis obebyggda, se bilaga 1. Det kan finnas många olika anledningar till att områdena inte 
är bebyggda och kommunen har inte möjlighet att styra utbyggnadstakten på privatägd mark, utan 
kan endast konstatera att det finns ett antal detaljplanelagda områden där det finns möjlighet att upp-
föra bostäder.  
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Då flertalet av detaljplanerna funnits en längre tid ser inte kommunen att det är troligt att mer än ett 
fåtal av detaljplaner kommer genomföras inom de närmsta åren. 

Detaljplaner på gång- prognos möjlig byggstart av bostäder 

Under år 2018 har planarbeten för bostäder framförallt pågått för Canning, Korsnäs och Lilla Åseröd. 
Detaljplanen för Myren antogs och vann laga kraft under början av år 2019.  

För att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver kommunen 
ha planlagd mark för att möjliggöra byggstart i takt med efterfrågan.  

I bilaga 2, Prognos möjlig byggstart av bostäder, redovisas bostadsplanering fram till år 2030 för på-
gående detaljplaner samt kommande prioriterade bostadsprojekt på kommunal mark som avses ge-
nomföras. För att kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver projekten startas 
och detaljplanerna drivas så att bostäderna kan vara färdigställda i takt med befolkningsökningen och 
efterfrågan på bostäder i övrigt.  

Utöver de pågående detaljplanerna berörande kommunal mark avses följande framtida bostadspro-
jekt på kommunal mark prioriteras: 

1. Rådhusberget: cirka 170 lägenheter enligt programsamråd år 2016 
2. Vattentornsberget i centrala Strömstad: cirka 15 friliggande villor enligt FÖP Strömstad, Skee 
3. Mällbyhöjden södra: cirka 1 000 boendeenheter enligt FÖP Strömstad, Skee 

Pågående detaljplaner på privat och kommunal mark samt framtida bostadsprojekt på kommunal 
mark kan skapa förutsättningar för totalt cirka 1 773 bostäder. De bostadsprojekt som anges ovan 
överensstämmer med de föreslagna bostadsområden som redovisas i kommunens översiktsplan samt 
i FÖP Strömstad, Skee (den senare planeras att antas under år 2019). Om FÖP vid antagande inte över-
ensstämmer med föreslagna bostadsområden i riktlinjerna, så får riktlinjerna omarbetas efter intent-
ionerna i FÖP.  

Som noterades i avsnittet ovan, behöver kommunen i kommande detaljplaner beakta för vilka mål-
grupper kommunen planerar för, så det finns ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer. 
Dock behöver varje område studeras var för sig gällande platsens förutsättningar. Kommunen bör 
nyttja de verktyg som beskrivs i kapitel 4.5 för att i viss mån styra vad som byggs genom markanvis-
ningar och vid försäljning av kommunal mark eller genom nyttjande av det kommunala bostadsbola-
get.  
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Kartan nedan redovisar var i Strömstad tätort som pågående samt kommande prioriterade bostads-
projekten på kommunalägd mark är belägna. 

 

 
Prognos inflyttningsklara bostäder 

Utvecklingen på bostadsmarknaden för framtiden är svårbedömd. Bostadsbyggandet sker på mark-
nadsmässiga grunder vilket medför att byggandet fluktuerar med konjunkturläget. Strömstad har un-
der de senaste åtta åren (med undantag för år 2018) haft stort tryck på bostadsbyggande och inflytt-
ningen har varit större än antal nya bostäder (se figur 8). Om, när och hur mycket marknaden går ner 
och om det blir en dipp eller utplaning är mycket svårt att förutsäga. Förutsättningarna i Strömstad är 
ännu stabila då det underliggande trycket på nya bostäder fortfarande är stort. I ett kortare perspektiv 
ser byggandet i Strömstad således ut att hålla i sig.  

Enligt befolkningsprognosen till och med år 2030 behöver minst 700 bostäder byggas och med en takt 
om cirka 50-100 bostäder per år för att endast tillgodose den prognostiserade befolkningsökningen. 
Antalet bostäder ska därför ses som ett minimumantal.  

Gällande detaljplaner (laga kraftvunna) innehåller cirka 690 bostäder, varav drygt 100 bostäder omfat-
tar kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Pågående samt kom-
mande prioriterade detaljplaner innehåller cirka 1 770 bostäder, varav cirka 1 650 bostäder omfattar 
kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget. 

 

Vattentornsberget 

Mällbyhöjden S 

Mällbygård 

Rådhusberget 

Canning 
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En stor del av bostäderna som är möjliga att uppföra i gällande detaljplaner avser projekt på privat 
mark, där kommunen inte kan påverka varken byggstart eller utbyggnadstakt. Det är därför svårt för 
kommunen att förutse när byggnation kommer att påbörjas i dessa exploateringar, till skillnad mot när 
kommunen äger marken, då tidpunkt för byggnation kan styras antingen genom att områdena byggs 
ut i egen regi eller genom villkor i marköverlåtelseavtalet vid försäljning av marken. Då flertalet av de 
gällande detaljplanerna funnits i flera år utan att bostäderna färdigställts är risken stor att dessa förblir 
obebyggda under en lång tid framöver.  

En prognos för tidpunkten för inflyttningsklara bostäder innehåller en stor osäkerhet då ett projekt av 
olika anledningar kan försenas bland annat på grund av att detaljplanerna överklagas eller att projekt 
av olika anledningar inte genomförs så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Osäkerhet i tid och volym 
för prognosen för inflyttningsklara bostäder ökar för varje år framåt i tiden. 

Antalet bostäder avseende lägenheter i detaljplanerna innehållande flerbostadshus utgör också en 
osäkerhet i prognosen då lägenhetsantal ofta fastställs senare i projektets genomförande och är bero-
ende av hur fördelningen blir mellan andelen små och stora lägenheter.  

För att möta bostadsbehovet för den prognostiserade befolkningsökningen behöver det byggas minst 
mellan 50-100 bostäder per år fram till år 2030. En bedömning av inflyttningsklara bostäder i gällande 
detaljplaner samt pågående och framtida prioriterade detaljplaner tyder på att kommunen kommer 
ha ett underskott av bostäder fram till år 2025, men att kommunen därefter har möjlighet att möta 
bostadsbehovet med de bostäder som planeras i pågående samt kommande prioriterade detaljplaner.  

Observera att det i statistiken avseende bostadsbehovet endast är inkluderat den prognostiserade be-
folkningsökningen, vilket gör att behovet av antalet bostäder är ett minimiantal. 

 

4.5 HUR KAN KOMMUNEN STYRA BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
- KOMMUNENS REDSKAP 

 
Det är viktigt att framhålla att det är en rad olika aktörer som förverkligar bostadsbyggandet och kom-
munens möjlighet att styra utvecklingen på bostadsmarknaden är till viss del begränsad. 

I dagens bostadspolitik är marknadsstyrning principen för bostadsbyggnationen och byggherrens risk- 
och lönsamhetsbedömning avgör ytterst om byggnation kommer igång och hur mycket som byggs. 
Marknadens aktörer strävar ofta efter höga priser och en stark efterfrågan, vilket kan leda till att bygg-
företag ser det nödvändigt att hålla igen takten. Kommunens roll är främst att skapa förutsättningar 
för bostadsbyggandet och inte att bygga. Den största delen av bostadsproduktionen tillkommer genom 
privata investeringar.  
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Kommunen har ett antal redskap som kommunen själv förvaltar och som har koppling till bostadspoli-
tiska mål och riktlinjer: 

• Planmonopol 
Kommunen ansvarar för att planlägga mark- och vattenanvändning inom sina geografiska gränser 
och kan på så sätt bestämma vad och var byggnation ska möjliggöras. Översiktsplan med dess för-
djupningar är vägledande för framtida användning och utveckling av mark- och vattenområden i 
kommunen. En god planberedskap och framsynthet skapas i form av kommunens översiktsplan och 
detaljplaner. Strömstads kommun har en uppdaterad översiktsplan (antagen juni 2018) och ett an-
tal fördjupade översiktsplaner (uppdaterade och antagna juni 2018).  

 
• Strategisk markpolitik  

Att kommunen äger mark är ett viktigt verktyg för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik. Kom-
munen har en stor markreserv för bostadsbyggnation, där flertal områden för framtida bostäder 
finns utpekade i översiktsplanen och med dess fördjupningar. Kommunens markpolitik är en viktig 
faktor för bostadsbyggandet. Markanvisningar påverkar förutsättningar för konkurrens och etable-
ringsmöjligheter samt därmed i förlängningen utbudet av bostäder för kommuninvånarna. Kom-
munen ska eftersträva att vara transparent i marktilldelningen samt verka för att öka antalet bygg-
herrar för att öka variationen i bostadsproduktionen i kommunen. Genom markanvisningsavtal och 
vid kommande försäljning av marken kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostads-
byggandet som exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storlek på bostäder osv. 

 
• Kommunalt bostadsföretag och ägardirektiv 

Ett kommunalt bostadsföretag kan bidra till att styra utbudet av bostäder och främja bostadsför-
sörjningen genom att till exempel tillgodose bostadsbehov för olika grupper. Kommunen har möj-
lighet att styra sitt bostadsbolag Strömstadsbyggen AB mer/mindre genom ägardirektiv. Ägardirek-
tiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa deras ansvar för bostadsförsörjning, med 
hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra 
aktörer eller tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten. 

 
• Bostadsförmedling 

Enligt 7§ i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att ”om det be-
hövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller 
flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bo-
stadsförmedling”. Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det betyder att 
fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra vilka villkor som ska gälla för att 
man ska få ett hyreskontrakt och hur lediga bostäder ska förmedlas.  
 
Även om det finns en kommunal bostadsförmedling kan uthyrningsvillkoren skilja sig åt mellan olika 
bostadsbolag. En kommunal bostadsförmedling är ett verktyg som kommunen kan använda sig av. 
Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighets-
ägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Antalet kom-
munala bostadsförmedlingar har ökat kraftigt sedan 2016. Kommunerna kan hjälpa bostadssö-
kande också på andra sätt än genom bostadsförmedling. Totalt 175 kommuner listar hyresvärdar 
på sin webbplats, och ett trettiotal kommuner har en bostadsportal på sin webbplats (källa; 
www.boverket.se). 
 
 
 
 

http://www.boverket.se/
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• Hyresgarantier 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta 
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsrätt. Exempelvis 
kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men ändå ha en lö-
pande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet 
för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. 
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag 
på 5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Det förekommer även 
att kommuner ställer ut hyresgarantier utan statligt bidrag. 
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DEL 5:  RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BOSTADS- 
FÖRSÖRJNING 

 
Kommunens målsättning är att alla medborgare ska ha möjlighet att välja boende utifrån sina indi-
viduella behov och önskemål. För att uppnå kommunens mål och tillskapa en hållbar bostadsförsörj-
ning krävs tydliga riktlinjer som anger vad som ska uppnås i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.  

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen  och bostadsbyggande under perioden 2019-
2030 behandlar nedanstående fem områden.  

 

 

 

 

 

 

RIKTLINJER FÖR BOSTADSBYGGANDE 

1. Geografisk inriktning 
• Koncentrerad bebyggelseutveckling 

 
2. Hushålla med marken 

• Bygga tätare och högre 
• Ombyggnation och renovering 

 
3. God planberedskap 

• God framförhållning 
• Planlägga större markområden av kommunalägd mark 

 
4. Bostäder för alla människor 

• Planera för mångfald av upplåtelseform, hustyp och storlekar 
• Tillgodose ungas behov 
• Planera för bostadsbehov för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn  

 
5. Utveckla och höja boendemiljön 

• Goda bostadsmiljöer 
• Utveckla gröna stråk 
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5.1 GEOGRAFISK INRIKTNING 
 

Koncentrerad bebyggelseutveckling 

Ett grundläggande problem för bostadsförsörjningen är att tidigare byggnation av friliggande bostads-
hus till stor del skett i perifera områden av Strömstad, vilket fått till följd att kommunen haft en ex-
pansion i de delar av kommunen där husen främst nyttjas som fritidshus. Det är ytterst av vikt rent 
samhällsekonomiskt att bostadsbyggandet framöver anpassas och etableras inom områden för 
åretruntboende, där det finns långsiktig kapacitet inom skola, förskola, teknisk försörjning och infra-
struktur. Bebyggelse ska ske så befintliga investeringar så långt som möjligt nyttjas. För att minska 
risken för stora svängningar i bostadsproduktionen ska kommunen i första hand prioritera projekt som 
med stor sannolikhet kan komma att genomföras. 

Huvudinriktningen är därför att cirka 75 % av framtida planläggning av bostäder ska koncentreras till 
området i och runt Strömstad centrum och Skee. Enstaka förhandsbesked kan fortsatt tillåtas runt om 
i kommunens samtliga delar, men detaljplaneläggning för tillkommande bebyggelse bör ske mycket 
restriktivt. 

Genom en koncentrerad bebyggelseutveckling till centralorterna Strömstad och Skee möjliggörs i 
större utsträckning ett underlag för kollektivtrafikförsörjningen som ses som ett led i att uppnå kom-
munens mål om fossiloberoende kommun år 2030. Det möjliggör även nyttjandet av befintlig infra-
struktur samt bidrar till att skapa underlag för handel och service. 

 

5.2 HUSHÅLLA MED MARKEN 
 
 
Bygga tätare och högre 
Utgångspunkten i kommunens planering är att hushålla med kommunens mark- och vattenresurser. I 
kommande bostadsprojekt i och runt centrala Strömstad och Skee ska kommunen i den mån det är 
möjligt tillåta högre och tätare byggnation utan att boendekvaliteter byggs bort. Kommunen ska även 
inom detta område i större utsträckning planera för kedjehus/parhus framför friliggande bostadshus 
för att hushålla med marken. Korta avstånd skapar möjlighet för interaktion mellan människor. 

 
Ombyggnation och renovering 
Ombyggnation och renovering av befintliga lokaler och bostäder kan skapa fler bostäder i det befintliga 
beståndet samt utgöra en del i arbetet mot att skapa en långsiktig hållbar bostadsförsörjning. En för-
utsättning är att detaljplanen medger ändrad användning alternativt att en planändring genomförs. 
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5.3 GOD PLANBEREDSKAP 
 
 
God framförhållning 
Under perioden 2019-2030 behöver det byggas drygt 700 bostäder i Strömstads kommun för att möta 
invånarnas framtida bostadsbehov för helårsboende. Kommunens har till uppgift att genom detaljpla-
neläggning möjliggöra byggnation av bostäder. För att möjliggöra byggnation i takt med efterfrågan 
behövs en bättre planberedskap, laga kraftvunna detaljplaner, där möjligheten att bygga finns när ef-
terfrågan uppstår. Då det i Strömstad är vanligt förekommande med överklagade detaljplaner, är det 
extra viktigt med mycket god framförhållning, då en besvärsprocess kan fördröja en laga kraftvunnen 
detaljplan med ytterligare några år. 

 
Planlägga större markområden av kommunägd mark 
Strömstads kommun äger stora delar av den markreserv som är lämplig för framtida byggnation av  
bostäder enligt FÖP centrum - Skee, vilket är det område som framtida byggnation geografiskt ska 
koncentreras till. Planläggning av kommunalägd mark ska därför ske i större utsträckning och ytterli-
gare skäl till detta är att kommunen då har möjlighet att påverka både utbyggnadstakt och upplåtelse-
form. Respektive detaljplan bör omfatta större områden och i den mån det är möjligt vara mer gene-
rella, då planprocessen är resurskrävande och tidsödande.  

Kommunen har möjlighet att styra utformning och gestaltning via avtal med byggherren i de fall kom-
munen vill påverka detta i större utsträckning. Genom planläggning av större områden har kommunen 
möjlighet att bygga ut området i etapper i takt med efterfrågan. 

 

5.4 BOSTÄDER FÖR ALLA MÄNNISKOR 
 
 
Planera för mångfald av upplåtelseform, hustyp och storlekar 
Kommunen ska stäva efter allsidigt bostadsbyggande med blandad upplåtelseform och hustyper för 
att möta efterfrågan för samtliga målgrupper och för att förhindra segregation samt nå en balans i det 
lokala bostadsutbudet. I dagsläget behöver det i Strömstad byggas alla typer av bostäder i alla storle-
kar. Småhus i och runt Strömstad centrum och Skee ska främst utgöra kedjehus/parhus, för att hushålla 
om marken. Friliggande bostadshus kan med fördel medges på landsbygden. 

I Länsstyrelsen Västra Götalands bostadsmarkandsanalyser för år 2016 och 2018 , påtalas  vikten av att 
konkurrensen inom bostadssektorn måste förbättras för att sänka boendekostnaderna. För att möta 
de behov hos människor som står långt ifrån bostadsmarknaden idag, påtalar även Länsstyrelsen vik-
ten av att tillkommande produktion av hyresrätter sker till rimliga hyresnivåer.  

Kommunen har genom sin markpolitik möjlighet att påverkan ovanstående. Kommunen ska efter-
sträva att vara transparent i marktilldelningen som ger möjlighet till ökad konkurrens vilket i förläng-
ningen kan leda till en variation i bostadsutbudet till konsumenterna. 

Markanvisning av kommunal mark sker i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisningar. 
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Tillgodose ungas behov 
För att möjliggöra för unga människor att flytta hemifrån och bo kvar i kommunen behöver det byggas 
fler mindre lägenheter geografiskt orienterade och anpassade efter målgruppens behov. 

 
Planera för bostadsbehov för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 
Förutom ökad nyproduktion kan fler lägenheter göras tillgängliga för nyanlända genom utvecklat sam-
arbete mellan kommun, fastighetsägare och hyresvärdar. Nyanlända har ofta låg betalningsförmåga 
precis som unga, studenter och hemlösa. Nybyggnation ger ofta en högre boendekostnad än befintliga 
bostäder. Byggnation av koncepthus eller modulbyggnader kan dock generera en lägre boendekost-
nad. 

 

5.5 UTVECKLA OCH HÖJA BOENDEMILJÖN 
 
Goda bostadsmiljöer 
Bostadsplanering ska ske utifrån människan och dess behov. Det är av stor vikt att skapa och utveckla 
befintliga utemiljöer så att de är tillgängliga, trygga och upplevelserika. Allmänna mötesplatser och 
offentliga rum ska utvecklas och vara integrerade med bostäderna. Interaktion kan skapas genom ut-
veckling av både mötesplatser och grönområden. För att uppnå en god långsiktighet och ett hållbart 
bostadsbyggande är det av vikt med ett hälsosamt och miljövänligt byggande som är anpassat till an-
vändningen av hållbar infrastruktur och kollektiva färdsätt. Bostäder av god kvalitet i bullerfri miljö ska 
finnas tillgängliga för hushåll i alla livets skeden. Ur ett barnperspektiv bör bostäder planeras så god 
tillgänglighet och närhet finns till barnomsorg och grundskola. 

 
Utveckla gröna stråk 
Närheten till natur är viktig del i livsmiljön för människan. Större sammanhängande naturområden ska 
finnas i angränsning till tätorterna, medan grönområden inom tätorterna till största delen ska ha en 
parkkaraktär. Det är av vikt att de ytor som bevaras eller sätts av till grönområden utvecklas så de blir 
en tillgång för människan och staden. 
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Enkät utskickad via mail till lokala mäklare 2016 samt 2018.  
Följande mäklare svarade på enkäten 2018:  
Steven Zettergren, Fastighetsbyrån 
Sasha Andersson, Mäklarhuset 
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FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 

 

Figur 1.  De röda ringarna visar i vilka områden som översiktsplanen pekar ut för nya bostäder 
 avseende perioden 2019-2030, Strömstads kommun 
 
Figur 2.  Illustration av samhällsbyggnadsprocessen 
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Figur 4.  Folkmängd fördelat efter ålder i Strömstad och riket, 2017 
 
Figur 5.  Utbildningsnivån i Strömstad, i jämförelse med riket 16-74 år, år 2017 
 
Figur 6.  Prognos på framtida försörjningsbördan i Strömstad samt Sverige, 2010-2030 
 
Figur 7.  Befolkningsutveckling i Strömstads kommun, antal invånare, 2007-2018 
 
Figur 8.  Förhållande  antal färdigställda boendeenheter/slutbesked och nya invånare under    
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 totalt antal inflyttade 

Figur 14.  Befintligt bostadsbestånd (6 635 bostäder), fördelat på bostadstyper, Strömstad 2017 

Figur 15.   De viktiga faktorerna vid val av boende enligt rapporten Bostadens yttre värden,  
Länsstyrelsens i Skåne län, 2008 
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Förord
Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad 
som händer på bostadsmarknaden i länet. Vi ger kommu-
nerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och pla-
nering för nya bostäder. I detta arbete ingår bland annat 
att varje år ta fram en regional Bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys grundar sig i 
stor omfattning på kommunernas svar i Bostadsmark-
nadsenkäten 2020. Enkäten besvarades av kommunerna 
innan coronapandemin bröt ut. Hur pandemin kommer 
att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen 
i länet är idag svårt att svara på. Men det är stor sannolik-
het att den bland annat kommer att påverka bostadsbyg-
gandet, hushållens förmåga att tillgodose sina bostads-
behov och därmed också hemlösheten och inträdet på 
bostadsmarknaden.

I rapporten kan vi dock konstatera att pandemin kom i en 
period när det fanns flera positiva tendenser i länet. Under 
2019 fortsatte bostadsbyggandet att öka och det byggdes 
10 300 bostäder i länet, den högsta nivån sedan 1991. Det 
fanns goda planmässiga förutsättningar för bostadsbyg-
gandet och kommunerna hade i början av året förvänt-
ningar om att bostadsbyggandet i länet skulle fortsätta att 
öka de närmaste åren, något som nu är mycket osäkert.

De senaste fyra åren har de allra flesta kommuner i lä-
net bedömt att de har ett underskott på bostäder. I årets 
bostadsmarknadsenkät är det dock sex kommuner som 
svarar att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen 
och 18 att de kommer att ha balans om tre år. I de flesta 
kommunerna och framför allt i de större tätorterna är det 
dock fortfarande brist på bostäder. En stor utmaning är 
därför att tillgodose allas möjlighet att kunna bo i en bra 
bostad och möta behoven för de hushåll som ska etable-
ra sig på bostadsmarknaden. Situationen är oroande och 
svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människ-
ors livskvalitet samt ungdomar och barns uppväxtvillkor.

Rapporten vänder sig till intresserade som vill följa ut-
vecklingen på bostadsmarknaden. Analysen baseras på 
olika källor, bland annat Boverkets årliga bostadsmark-
nadsenkät som kommunerna besvarar. Länsstyrelsen vill 
här rikta ett varmt tack till alla länets kommuner för sitt 
engagemang att svara på enkäten.

Det är Länsstyrelsens förhoppning att kommuner och andra 
aktörer kan använda rapporten som en del av ett regionalt 
underlag i sitt strategiska arbete. 

Göteborg i juni 2020

Lisbeth Schultze

Länsöverdirektör
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Sammanfattning
Kraftigt	ändrade	ekonomiska	förutsättningar	
och	lägre	ökning	av	folkmängden
Innan de stora effekterna av coronapandemin började 
påverka hela samhället bedömdes Sverige ha varit i en 
högkonjunktur under 2019 men ha passerat toppen. An-
delen sysselsatta låg dock kvar på en relativt hög nivå 
men andelen arbetslösa i Västra Götaland hade ökat med 
0,4 procentenheter i januari 2020 jämfört med samma 
månad året innan. Nu förutspås generellt en kraftig ned-
gång i ekonomin.

Efter en prisnedgång på bostäder i slutet av 2017, skedde 
en viss uppgång av priserna på bostadsmarknaden fram 
till början av 2020. Till följd av osäkerheten kring coro-
napandemins effekter har priserna minskat något i landet 
under våren 2020 och den framtida utvecklingen är myck-
et osäker såväl när det gäller priser som byggande och 
arbetslöshetens påverkan på efterfrågan på bostäder.

Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 
16 000 invånare under 2019, en lägre ökning än de senaste 
tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. I 
15 kommuner minskade antalet invånare under 2019. I be-
folkningsprognosen från 2019 gör Västra Götalandsregi-
onen bedömningen att folkmängden kommer att fortsätta 
att öka i länet men i en lägre och kontinuerligt avtagande 
takt fram till 2030.

Baserat på förändringarna av folkmängden enligt den re-
gionala befolkningsprognosen har Länsstyrelsen beräknat 
att behovet av nya bostäder är cirka 6 400 per år de kom-
mande tio åren. Utifrån att en ökad koncentration av folk-
mängden förväntas ske till Göteborgsregionen så antas 75 
procent av behovet av bostadsbyggande finnas där.

Brist	på	bostäder	i	stora	delar	av	länet	men	
något	bättre	på	sikt
Det är brist på bostäder i stora delar av länet men situatio-
nen är nu något bättre än tidigare och antas förbättras än 
mer på sikt. Sex kommuner anger att det råder balans på 
bostadsmarknaden i kommunen som helhet vilket är en 
ökning jämfört med de senaste tre åren. Dessutom ökade 
antalet kommuner som bedömer att det kommer att vara 
balans i kommunen inom tre år från 10 kommuner förra 
året till 18 i år.

Kommunerna bedömer situationen för olika grupper på 
bostadsmarknaden. I 42 kommuner råder det brist på bo-
städer för självbosatta nyanlända. I lika många kommuner 
råder det brist på bostäder för ungdomar och i 18 saknas 
det bostäder för studenter.

I 20 kommuner är det underskott på särskilda boendefor-
mer för äldre, medan 24 kommuner anger att de har ba-
lans. När det gäller särskilda boendeformer för personer 
med funktionsnedsättning svarar 21 kommuner att det är 
underskott. Det är 23 kommuner som svarar balans, vilket 
är en viss ökning jämfört med förra året.

Stor	variation	i	vad	som	anses	begränsa 
bostadsbyggandet
I årets bostadsmarknadsenkät svarar störst antal kom-
muner att det är höga produktionskostnader och brist på 
detaljplan på attraktiv mark som begränsar bostadsbyg-
gandet. Dessa två faktorer anges dock enbart av 21 respek-
tive 18 av länets 49 kommuner. Samstämmigheten mellan 
kommunerna om vad som främst hindrar bostadsbyggan-
det är därmed låg.  Det är stor variation mellan kommuner-
na och svaren skiljer sig även mellan delregionerna. Det 
är en tydlig illustration av de skilda förutsättningarna för 
bostadsbyggandet som finns i länet.
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I Boråsregionen är det stor spridning och de tre vanligaste 
faktorerna anges bara av tre av delregionens åtta kom-
muner. I Fyrbodal svarar flest kommuner att höga pro-
duktionskostnader är ett hinder. I Göteborgsregionen är 
brist på detaljplaner på attraktiv mark det hinder som hela 
10 av 12 kommuner anger. I Skaraborg är det också stor 
spridning av kommunernas svar. Jämfört med de andra 
delregionerna är det en större andel av kommunerna som 
anger konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken 
som en begränsande faktor. 

Bostadsbyggandet	på	den	högsta	nivån 
sedan 1991
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. Det 
är 2 400 fler än under 2018 och den högsta siffran sedan 
1991. I 29 av länets kommuner var bostadsbyggandet 
högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Byggan-
det under 2019 var betydligt högre än det beräknade bo-
stadsbyggnadsbehovet per år de kommande tio åren. Ett 
byggande utöver det demografiska behovet bidrar till att 
minska den brist som redan finns. Det är dock en utmaning 
att hålla så höga nivåer på antalet färdigställda bostäder 
över en längre tid.

Under 2000-talet har i genomsnitt 70 procent av de fär-
digställda bostäderna funnits i Göteborgsregionen, och 
så var det även under 2019. I Göteborgsregionen fär-
digställdes cirka 7 300 bostäder. I Boråsregionen färdig-
ställdes cirka 800 bostäder, i Fyrbodal cirka 1 300 och i 
Skaraborg cirka 900.

Av de totalt 10 300 färdigställda bostäderna i Västra Gö-
talands län under 2019 var cirka 44 procent hyresrätter, 41 
procent bostadsrätter och 15 procent äganderätter. Sedan 
2015 har det varje år färdigställts fler bostadsrätter än hy-
resrätter, men 2019 bröts denna trend då det färdigställdes 
cirka 250 fler hyresrätter än bostadsrätter i länet.

Ett verktyg för byggande av hyresrätter är de statliga 
investeringsstöden. Fram till mars 2020 har Länssty-
relsen fattat beslut om stöd till totalt 6 370 bostäder i 
43 av kommunerna i länet. Göteborg och Skövde är de 
kommuner där det finns flest bostäder som fått beslut om 
investeringsstöd.

Fler	påbörjade	bostäder,	men	osäkra 
förutsättningar	för	kommande	år
Under 2019 påbörjades byggandet av 9 800 bostäder i 
länet, vilket är något fler än under 2018. Av dessa fanns 
7 400 i Göteborgsregionen, vilket motsvarar cirka 75 pro-
cent av länets påbörjade bostäder. De andra delregionerna 
står för betydligt lägre andelar: i Fyrbodal påbörjades cir-
ka 1 040 bostäder (11 procent), i Skaraborg 680 bostäder 
(7 procent) och i Boråsregionen 690 bostäder (7 procent).

En starkt bidragande orsak till utvecklingen i länet de se-
naste åren är att byggandet ökade kraftigt i Göteborg. Mer 
än hälften av de bostäder som började byggas i länet under 
2018 och 2019 fanns i Göteborg.

Kommunerna i länet bedömde i början av året att bo-
stadsbyggandet skulle fortsätta vara högt de kommande 
två åren. Sedan dess har förutsättningarna för det framtida 
byggandet förändrats dramatiskt på grund av coronapan-
demin varför dessa bedömningar blivit mycket osäkra. 
Totalt bedömde kommunerna att antalet påbörjade bostä-
der skulle öka till 11 300 under 2020 och 12 100 under 
2021. Jämfört med kommunernas bedömningar från de 
senaste åren är ökningen av påbörjade bostäder relativt 
liten i Göteborgsregionen. Där förväntas till och med en 
viss nedgång ske under 2021. Det är alltså i de andra del-
regionerna som antalet påbörjade bostäder förväntas öka 
kraftigt under såväl 2020 som 2021.
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Fortsatt	en	tuff	bostadsmarknad
En lämplig bostad är en mänsklig rättighet och i regerings-
formen står det att det allmänna ska trygga rätten till en 
bostad. Trots att bostadsbyggandet i länet har ökat under 
flera år finns det ett underskott av bostäder i de allra flesta 
kommunerna i länet. Viss förbättring kan dock antas efter-
som fler kommuner anger att det kommer att vara balans 
på bostadsmarknaden om tre år.

Konsekvenserna av bristen på bostäder varierar mellan 
olika hushåll. Underskott av bostäder påverkar människ-
ors livskvalitet och barns uppväxtvillkor. Särskilt svårt är 
det för hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
för första gången eller på en ny ort. Det finns några ge-
nerella faktorer som begränsar hushållens möjligheter att 
hitta en bra bostad, där inkomstnivå är en grundläggande 
förutsättning för valmöjligheterna. Dessutom möter hus-
håll som har bristande kontaktnät och kort tid i bostadskö 
stora problem.

Erfarenheterna från kommunerna pekar på att hemlöshe-
ten fortsatt är en central fråga i arbetet med bostadsför-
sörjning och att det finns många olika sätt att arbeta med 
hemlöshet. Orsaker till att människor hamnar i hemlöshet 
är varierande och kräver en mångfald av insatser för att 
lösa situationen. En effekt av bristen på bostäder är i de 
flesta kommuner att allt fler, inte minst barnfamiljer, vän-
der sig till socialtjänsten för att de saknar en egen bostad. 
Kommunerna får ökande ansvar och kostnader för att lösa 
boendet för personer som i en situation med balans på bo-
stadsmarknaden skulle ha klarat sig på egen hand. Gräns-
dragningen mellan arbetet mot hemlöshet och generell 
bostadsförsörjning blir allt mer komplicerad. I Göteborgs 
stad har dock antalet hemlösa minskat betydligt mellan 
2020 och 2019, något som bedöms vara en effekt av olika 
kommunala insatser och förändrade arbetssätt samt ökat 
bostadsbyggande.

Även bostadsförsörjningen för nyanlända är en utmaning 
för kommunerna. Relativt många kommuner har skapat 
mer eller mindre permanenta lösningar för de nyanlända 
som anvisas enligt bosättningslagen. Däremot är svårig-
heterna att lösa sitt bostadsbehov stora för många av de 
som själva bosätter sig i kommunen, vilket är den klart 
största andelen av de nyanlända. Dessutom har de som fått 
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen en mycket svår 
situation. Dessa grupper lever ofta med otrygga och dåliga 
boendelösningar.

Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger främst hos kom-
munerna men det kan ses som ett kommunalt ansvar med 
begränsad räckvidd. Kommunerna kan inte ensamma lösa 
alla aspekter av situationen utan det behövs insatser från 
andra aktörer, såväl på nationell nivå som bland aktörer 
inom byggande och finansiering. En översyn av den nuva-
rande bostadspolitiken har därför efterfrågats av många. 
Regeringen tillsatte i maj 2020 en ny utredning som syftar 
till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostads-
försörjning som underlättar situationen för hushåll som 
har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor.

Fler	och	bättre	kommunala	riktlinjer	för 
bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av kommunernas 
verktyg i arbetet med att tillgodose behovet av bostäder. 
I april 2020 hade 44 kommuner i länet antagna riktlin-
jer och enbart fem saknade riktlinjer. De senaste tre åren 
har 27 kommuner antagit nya riktlinjer. Kvalitén och om-
fattningen på kommunernas riktlinjer har generellt blivit 
bättre och de visar även på skillnader och likheter i för-
utsättningar för och arbetet med bostadsförsörjning bland 
länets kommuner.

Bostadsförsörjning	–	ett	prioriterat	arbete 
för	Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har identifierat en rad faktorer som utgör 
utmaningar för en långsiktigt hållbar utveckling i länet, 
bland annat bristen på bostäder. I samverkan med kom-
muner och övriga aktörer ska Länsstyrelsen därför inrikta 
arbetet så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att 
tillgodose invånarnas behov av bostäder, utan att ge avkall 
på anspråk som riksintressen eller andra förutsättningar 
för människors hälsa och välbefinnande. I arbetet med att 
verka för att behovet av bostäder tillgodoses har Läns-
styrelsen bland annat tagit fram planeringsunderlag som 
syftar till att underlätta kommunernas planprocess, lyft 
behovet av bostäder i en tidig dialog och bidragit till kun-
skapsuppbyggnad och rådgivning om bostadsförsörjning.
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Slutsatser
Under 2019 var förutsättningarna för bostadsbyggande 
relativt stabila men under 2020 har coronapandemin änd-
rat detta fullständigt, främst när det gäller de ekonomiska 
förutsättningarna. Däremot sker inte lika snabba föränd-
ringar när det gäller folkmängden. Under 2019 ökade 
folkmängden i länet men inte lika mycket som året innan. 
Enligt befolkningsprognosen antas folkmängden fortsätta 
att öka fram till 2030 men i en lägre och minskande takt. 
Behovet av nya bostäder på grund av ökande folkmängd 
minskar därför också.

Antalet färdigställda bostäder i länet ökade kraftigt under 
2019 till den högsta nivån sedan 1991. Det var framför 
allt i Göteborgsregionen som byggandet ökade. Kommu-
nerna hade i början av 2020 förväntningar om att antalet 
påbörjade bostäder skulle ligga kvar på en hög nivå även 
de kommande två åren. Osäkerheten kring hur bostads-
marknaden och byggandet utvecklas kommande år är 
dock mycket stor.

Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de flesta 
kommuner i länet att det är underskott på bostäder. I jäm-
förelse med de senaste åren är det dock fler kommuner 
som bedömer att det är balans på bostadsmarknaden såväl 
nu som om tre år. Förklaringen antas vara såväl ökat bo-
stadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre takt eller 
till och med minskar.

Hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden som 
har svag ekonomi och svagt kontaktnät har fortfarande 
svårt att hitta en första bostad i stora delar av länet. Det 
försvårar såväl den generella bostadsförsörjningen som 
kommunernas arbete med hemlöshet och boende för anvi-
sade nyanlända. En positiv förändring är att hemlösheten i 
Göteborg minskat betydligt jämfört med situationen 2019.

Det har blivit allt mer tydligt att kommunerna har ansvar 
för bostadsförsörjningen men att de inte på egen hand fullt 
ut kan påverka utvecklingen på bostadsmarknaden. Insat-
ser från andra aktörer är nödvändiga. Regeringen tillsatte 
i maj 2020 en ny utredning som syftar till att skapa förut-
sättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning.
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I	Västra	Götalands	län	finns	fyra	delregioner	som	i	stort	motsvarar	de	fyra	kommunalförbunden.	I	Göteborgsre-
gionens	kommunalförbund	ingår	även	Kungsbacka	kommun	i	Hallands	län,	men	där	det	står	Göteborgsregionen	
i	denna	rapport	ingår	inte	Kungsbacka	kommun.
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Avmattning	av	högkonjunkturen 
redan	under	2019
Innan de stora effekterna av coronapandemin började på-
verka hela samhället bedömdes Sverige ha varit i en hög-
konjunktur under 2019 men ha passerat toppen då en viss 
avmattning skedde. Den globala ekonomin bromsade in 
samtidigt som såväl företag som hushåll var mindre opti-
mistiska än tidigare. Generellt fanns tecken på en nedgång 
även i Västra Götaland under 2019. Konjunkturindex för 
Västra Götaland, som kan variera mellan –100 och +100, 
sjönk hösten 2019 från +22 till +18. Det var tredje mät-
ningen i rad med en nedgång. Det var små nedgångar i 
samtliga delregioner i Västra Götaland. Göteborgsregio-
nen hade högst konjunkturindex under hösten 2019 med 
+21. Därefter följde Sjuhärad med +17, Skaraborg med 
+15 och Fyrbodal med +10.1

Andelen sysselsatta låg dock kvar på en relativt hög nivå 
men andelen arbetslösa i Västra Götaland hade ökat med 
0,4 procentenheter i januari 2020 jämfört med samma må-
nad förra året. Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldern 
16–64 år var 6,6 procent och det varierade mellan delre-
gionerna från 5,9 procent i Göteborgsregionen, 6,1 i Bor-
åsregionen, 6,8 i Skaraborg till 8,8 procent i Fyrbodal.2

Trots en avmattning av högkonjunkturen bedömdes dock 
de ekonomiska förutsättningarna vara generellt goda un-
der 2019 och början av 2020. Utvecklingen därefter visar 
att coronapandemin förväntas ha mycket negativa effekter 
för den svenska ekonomin. Den globala ekonomin utveck-
las sämre än väntat. Indikatorer i Konjunkturinstitutets 
företagsbarometer och hushållsbarometer föll i april till 

1.	 Västra	Götalandsregionen,	Konjunkturbarometer	för	Västra	Götaland,	hösten	2019.
2.	 Västra	Götalandsregionen,	Utveckling	Västra	Götaland,	Kvartal	4	2019,	VGR	Analys	2020:8.
3.	 Konjunkturinstitutet,	Uppdatering	av	konjunkturbilden,	april	2020.
4.	 Mäklarstatistik,	Svenska	bostadsmarknaden,	8	maj	2020.
5.	 Valueguard	HOX	prisindex	19	maj	2020,	https://valueguard.se/indexes.

bottennivåer och pekar på en snabb och kraftig inbroms-
ning, inte minst inom stora delar av tjänstesektorn. Under 
2020 antas BNP minska med 7 procent och arbetslösheten 
öka till över 10 procent.3 Detta kommer givetvis att påver-
ka även bostadsbyggandet i Västra Götaland även om det 
ännu inte går att förutsäga i vilken omfattning.

Stabilisering	av	bostadsmarknaden	
fram	till	början	av	2020
Efter flera år med kraftigt ökade priser på bostäder skedde 
en prisnedgång under slutet av 2017, framför allt i Stock-
holmsregionen. Under 2018 stabiliserades prisutveck-
lingen och under 2019 har priserna för riket i genomsnitt 
ökat och fortsatte göra det fram till mars 2020. I april må-
nad minskade priserna på bostadsrätter med en procent i 
riket som helhet medan villapriserna ökade med en pro-
cent. Prisutvecklingen på årsbasis för riket är en ökning 
med sju procent på bostadsrätter och fem procent på villor. 
Trots coronapandemin såldes det fler bostäder under april 
detta år än under april 2019 och 2018. Villor stod för den 
största delen av ökningen.4 I Västra Götaland minskade 
priserna för bostadsrätter i början av 2020 medan villapri-
serna ökade något. En undersökning av prisutvecklingen 
för bostadsrätter under första halvan av maj visar att gick 
priserna upp med en procent i Stockholm medan de var 
stillastående med tendens till uppgång i Göteborg.5

Trots en stabilisering av marknaden och till och med ök-
ande bostadspriser minskade antalet påbörjade bostäder 
i Sverige från 55 000 under 2018 till 52 000 under 2019. 
Boverkets bedömning av utvecklingen från december 

Förutsättningar	för	och	framtida	
behov	av	bostadsbyggande
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2019 är att de senaste årens överutbud av nyproduktion 
på en del håll var på väg att betas av, vilket lade grun-
den för en försiktig ökning av bostadsproduktionen. Ut-
vecklingen av bostadsbyggandet skiljde sig mellan olika 
marknader. I Stockholmsregionen planade byggtakten ut, 
i Göteborgsregionen byggdes det fortsatt på samma höga 
nivå som tidigare, medan det i Malmöregionen skedde en 
tydlig inbromsning under 2019. I ett antal större kommu-
ner har bostadsbyggandet vänt uppåt under 2019 efter en 
kraftig minskning under 2018.6 Nu är det dock mycket 
svårt att bedöma hur bostadsbyggandet utvecklas kom-
mande år.

Fortsatt	ökande	antal	invånare	men	i	
lägre	takt	framöver
Behovet av bostäder bestäms till stor del av hur antalet in-
vånare och antalet hushåll förändras. Under de senaste tio 
åren har antalet invånare i länet ökat med 156 000 perso-
ner och var drygt 1,72 miljoner personer i slutet av 2019. 
Som framgår av diagrammet nedan så ökade tillväxttakten 
kraftigt efter 2012 fram till och med 2016. Under 2017 
bröts den utvecklingen och såväl 2017 som 2018 ökade 
folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. Under 
2019 minskade tillväxttakten ytterligare och antalet invå-
nare ökade med 16 000 personer.

I diagrammet framgår även att tillväxttakten förväntas 
minska kommande år.7 Totalt antas antalet invånare i lä-

6.	 Boverket,	Boverkets	indikatorer,	december	2019.
7.	 Västra	Götalandsregionen,	Befolkningsprognos	Västra	Götaland	2019–2040.	VGR	Analys	2019:35.

net öka med ungefär 150 000 personer från 2019 fram till 
2030 och då bli 1,86 miljoner. Tillväxten av antalet in-
vånare är, enligt Västra Götalandsregionens befolknings-
prognos långt ifrån jämnt fördelad över länet. 80 procent 
av det ökade antalet invånare fram till 2030 finns i Göte-
borgsregionen samtidigt som folkmängden antas minska 
i 17 kommuner i andra delar av länet.

Det ökade antalet invånare i Västra Götalands län har de 
senaste tio åren framför allt förklarats av större inflyttning 
än utflyttning, och då nästan uteslutande utrikes flyttnetto, 
se figuren på nästa sida. Detta och födelseöverskottet, att 
antalet födda är fler än antalet avlidna, förväntas fortsätta 
vara de viktigaste faktorerna bakom ökande folkmängd 
även de kommande åren. 

I diagrammet på nästa sida syns tydligt hur variationen 
i utrikes flyttnetto påverkat den befolkningstillväxt som 
skett i länet sedan 2009. Efter att ha ökat kraftigt mellan 
2012 och 2016 så minskade utrikes flyttnetto under 2017 
och låg kvar på samma nivå även under 2018. Antalet per-
soner som fick uppehållstillstånd av flyktingskäl minska-
de markant men andra grupper såsom arbetskraftsinvand-
ring och utrikes studerande ökade. Under 2019 minskade 
dock utrikes flyttnetto totalt och var strax under 12 000 
personer vilket är den lägsta nivån sedan 2014.

Födelseöverskottet har legat på en relativt stabil nivå och i 
genomsnitt varit 4 400 personer per år de senaste tio åren.

Diagram:	Förändring	av	antalet	invånare	i	Västra	Götalands	län	under	perioden	2009–2019	samt	befolkningsprognos	för	
perioden	2019–2030.	Källa:	SCB	samt	Västra	Götalandsregionen,	Befolkningsprognos	2019–2040.
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Slutligen har nettoflyttningen gentemot övriga Sverige 
under perioden varierat mellan olika år men ligger på en 
låg nivå och bidrar därför i liten utsträckning till föränd-
ringarna av folkmängden. De senaste åren beror det främst 
på utflyttning till Hallands län, som delvis är en del av 
Göteborgsregionens bostadsmarknad, men även större ut- 
än inflyttning gentemot Stockholms, Skåne och Uppsala 
län. Västra Götalands län har dock haft flyttöverskott från 
i stort sett alla andra län i landet.

Under 2019 var det något fler personer som flyttade från 
än till länet vilket gav ett negativt flyttnetto med drygt 
1 300 personer. Det beror främst på att inflyttningen till 
länet var något lägre än åren innan. Det är svårt att finna en 
generell förklaring till detta och totalt är flyttnettot fortfa-
rande relativt få personer varför det även kan vara naturlig 
variation mellan enstaka år.

En period av ökande tillväxttakt för folkmängden bröts 
alltså under år 2017. Totalt i länet ökade antalet invånare 
med drygt 16 000 personer, 0,9 procent, under 2019. Av 
kartan på nästa sida framgår att skillnaderna mellan oli-
ka kommuner i länet är stora. I 15 kommuner minskade 
antalet invånare, i 26 låg tillväxttakten mellan 0 och 0,9 
procent, i sju kommuner mellan 1 och 1,9 procent med-
an folkmängden ökade med 2 procent eller mer i Partille 
och Kungälvs kommuner. Variationen är även stor mellan 
delregionerna i länet. Folkmängden ökade allra mest i Gö-
teborgsregionen, 1,3 procent. I övriga delregioner ökade 

8.	 Boverkets	beräkningsmetod	beskrivs	i	flera	rapporter,	bl.a.	i	En	metod	för	bedömning	av	bostadsbyggnadsbehovet,	Rapport	2016:32,	Boverket.
9.	 Boverkets	senaste	beräkning	av	bostadsbyggnadsbehovet	finns	på	www.boverket.se.
10.	 Länsstyrelsens	beräkningsmetod	beskrivs	närmare	i	rapporten	Bostadsbehov,	planeringsläge	och	bostadsbyggandet	i	Västra	Götalands	län	2015,	

Rapport	2015:53,	Länsstyrelsen	i	Västra	Götalands	län.

folkmängden i betydligt lägre takt, från 0,3 procent i Fyr-
bodal och 0,4 i Skaraborg till 0,7 procent i Boråsregionen.

Befolkningsförändringar	påverkar	
bostadsbyggnadsbehovet
När antalet invånare ökar i länet behöver det byggas fler 
bostäder. Bostadsbehovet är i grunden en bostad per hus-
håll. Boverket beräknar årligen bostadsbyggnadsbehovet 
på nationell nivå baserat på bland annat demografiska 
förändringar.8 Ett syfte är att skapa en gemensam bild av 
hur stort bostadsbyggnadsbehovet är i landet, som ett un-
derlag för bostadsmarknadens aktörer att förhålla sig till.9

Länsstyrelsen har sedan 2015 gjort liknande beräkning-
ar av bostadsbyggnadsbehovet för länet. Beräkningen tar 
sin utgångspunkt i den modell som Boverket använder sig 
av, som bland annat utgår från att varje hushåll behöver 
en bostad.10 Underlag för beräkningarna är Västra Gö-
talandsregionens befolkningsprognoser som publiceras 
årligen. Länsstyrelsens senaste beräkning utgår från den 
befolkningsprognos som publicerades i juli 2019. Enligt 
beräkningen är bostadsbyggnadsbehovet för tioårsperio-
den 2019–2028 cirka 6 400 bostäder per år på länsnivå.

Det största bostadsbyggnadsbehovet (cirka 4 800 bostä-
der per år 2019–2028) finns i Göteborgsregionen. Den 
främsta anledningen är att den delen av länet bedöms få 
den största folkmängdsökningen. I Boråsregionen beräk-

Diagram:	Sammansättning	av	befolkningsförändring	Västra	Götalands	län	under	perioden	2010–2019.	Källa:	SCB.
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nas bostadsbyggnadsbehovet vara 650 bostäder per år, i 
Fyrbodal 500 bostäder per år och i Skaraborg 450 bostäder 
per år under tioårsperioden 2019–2028.

De senaste åren har det varit extra svårt att ta fram be-
folkningsprognoser med tanke på svårbedömda migra-
tionsströmmar. Därför varierar resultaten från de regio-
nala beräkningarna av bostadsbyggnadsbehovet från år 
till år, vilket gör dem svåra att jämföra med varandra. År 
2017 beräknades behovet till 9 600 bostäder per år utifrån 
befolkningsprognosen från 2016. Året efter beräknades 

11.	 En	ny	befolkningsprognos	från	Västra	Götalandsregionen	publiceras	preliminärt	runt	månadsskiftet	juni/juli	2020.

behovet till 8 000 bostäder per år och förra året var beho-
vet 7 100 bostäder per år för den följande tioårsperioden. 
Skillnaderna mellan de olika beräkningarna förklaras till 
stor del av de olika prognosernas bedömning om inflytt-
ning från utlandet.11

Det är viktigt att se siffrorna över bostadsbyggnadsbeho-
vet som uppskattningar och inte exakta sanningar. Siffror-
na kan användas som utgångspunkt för olika aktörers egna 
analyser kring bostadsbehov och bostadsförsörjning, men 
det är viktigt att komma ihåg att modellen exempelvis sak-

Minskad folkmängd

Ökning 0,0–0,9 %

Ökning 1,0–1,9 %

Ökning mer än 2,0 %

Karta:	Förändring	av	folkmängd	2019	i	procent.	Källa:	SCB.
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nar bedömning av hur det befintliga beståndet påverkas av 
demografiska förändringar, vilket uppdämt bostadsbehov 
som finns eller hur stort omflyttningsbehovet är bland be-
fintliga invånare. Att beräkna den ingående bostadsbristen 
är komplicerat, men Boverket har fått i uppdrag att ta fram 
en modell där begreppen definieras och tydliggörs samt 
där det går att göra beräkningar av bostadsbristen. Upp-
draget ska redovisas under senare delen av 2020.

Fler	kommuner	har	balans	på 
bostadsmarknaden

Läget	på	bostadsmarknaden	i	kommunerna
Läget på bostadsmarknaden i länet är fortsatt mycket 
ansträngt men en viss förbättring syns i kommunernas 
bedömning. Under perioden 2013–2017 ökade antalet 
kommuner som svarade att det är underskott på bostäder 
kraftigt och har sedan dess legat kvar på i stort sett samma 
nivå. I årets bostadsmarknadsenkät minskade dock antalet 
kommuner som anger att det råder ett underskott av bo-
städer i kommunen som helhet till 42 samtidigt som anta-
let som svarade balans ökade till sex kommuner.12 Sedan 
2016 har ingen kommun gjort bedömningen att det finns 
ett överskott av bostäder i kommunen som helhet.

På tre års sikt är det 18 kommuner som bedömer att läget 
har förändrats så att det råder balans på bostadsmarknaden 
i kommunen som helhet, en ökning med åtta kommuner 
sedan 2019.13

12.	 De	kommuner	som	anger	att	det	är	balans	är	Bollebygd,	Herrljunga,	Mark,	Mellerud,	Svenljunga	och	Åmål.	Svar	saknas	från	en	kommun.
13.	 Svar	saknas	från	en	kommun.
14.	 Svar	saknas	från	två	kommuner

Kartan på nästa sida visar att det inte är någon kommun 
i Göteborgsregionen som svarar att det kommer vara ba-
lans i kommunen som helhet om tre år. De kommuner 
som anger balans är spridda i länet och är en blandning av 
små och större kommuner. De flesta är dock relativ små 
och har mindre än 20 000 invånare. Kommunernas be-
dömningar är beroende av en rad variabler men faktorer 
som skulle kunna påverka årets svar och kommunernas 
uppskattningar är bland annat en minskad befolkning i 
flera kommuner och fortsatta höga nivåer av färdigställ-
da bostäder under 2019.

Läget	på	bostadsmarknaden	för	olika	grupper
Underskottet av bostäder i länets kommuner påverkar 
särskilt vissa grupper som har svårt att få sina bostadsbe-
hov tillgodosedda. I årets bostadsmarknadsenkät svarar 
42 kommuner att det är underskott på bostäder för själv-
bosatta nyanlända, medan fem svarar att det är balans.14 
37 kommuner svarar att de hushåll som bosatt sig själva 
i kommunen främst får lösa bostadsfrågan på egen hand. 
Resten av kommunerna uppger att de har insatser även för 
de självbosatta men det är framför allt i form av informa-
tion, stöd för att söka bostad eller direkta insatser för hus-
håll med särskilda behov. Många kommuner påpekar att 
de självbosatta möter stora problem på bostadsmarknaden 
vilket leder till att hushållen, i många fall under lång tid, 
lever i osäkra boendelösningar samt i trångboddhet. En hel 
del av dessa hushåll vänder sig också till socialtjänsten för 

Diagram:	Bostadsmarknadsläget	i	kommunen	som	helhet	2013–2020,	antal	kommuner	i	Västra	Götalands	län.
Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020
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att få hjälp med en ohållbar boendesituation. När det gäller 
nyanlända som anvisas till kommunen anger 30 kommu-
ner att det är underskott på bostäder, framför allt beror det 
på en generell bostadsbrist men flera pekar även på brist 
på stora eller små lägenheter eller lägenheter med rimlig 
hyresnivå. 42 kommuner bedömer att det är underskott på 
bostäder för ungdomar och 18 kommuner svarar att det 
saknas bostäder för studenter.

Kommunerna har ett särskilt ansvar att tillhandahålla 
särskilda boenden till äldre och boendeformer till per-
soner med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. När det gäller särskilda boenden 
för äldre är det 20 kommuner som uppger att de har under-
skott vilket är en fler än 2019, 24 kommuner uppger att det 
är balans. Avseende särskilda boendeformer för personer 
med funktionsnedsättning är det 21 kommuner som upp-
ger att det är underskott, vilket är fem färre än förra året.  
23 kommuner svarar att det är balans. När kommunerna 
gör bedömningen om behovet av särskilda boenden för 
äldre och för personer med funktionsnedsättning kommer 
att vara täckt om två år svarar 11, respektive 17 kommuner 
nej. På frågan om hur läget antas vara om fem år svarar 
16 respektive 15 kommuner att det då kommer att vara 

Ej	svar

Underskott

Balans

Karta:		Bostadsmarknadsläget	i	kommunen	som	helhet	om	
tre	år.	Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.
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underskott på bostäder för dessa grupper. I kommunernas 
kommentarer till frågorna nämns bland annat följande 
orsaker till ett fortsatt underskott på bostäder: »andelen 
äldre personer väntas öka och andelen ordinära bostäder 
anpassade för äldre väntas inte öka i samma takt«, »stor 
ökning av antalet äldre över 80 år« och »svårt att hitta 
tomter för nyproduktion och vi har flertal bostäder som 
behöver ersättas på grund av ej fullvärdiga«.

Varierande	utmaningar	i	länets	kommuner
De flesta av länets kommuner uppger att det finns ett under-
skott av bostäder i kommunen som helhet och underskott 
på bostäder för olika grupper. I bostadsmarknadsenkäten 
finns det en möjlighet för kommunerna att lämna en kom-
mentar i anslutning till frågorna som berör läget på bostads-

marknaden. Kommentarerna från kommunerna visar att det 
finns en mångfald av utmaningar och faktorer som påverkar 
bostadsmarknaden och som i vissa fall är koncentrerat till 
en delregion eller flertalet närliggande kommuner. Bland 
annat handlar det om att det i vissa kommuner kan märkas 
en mättnad för viss typ av nyproduktion, att underskottet 
i många kommuner framförallt handlar om bostäder med 
lägre prisnivåer och att det är svårt att få ihop en kalkyl 
för nybyggnation i mindre kommuner utanför regioncentra.

Diagram:	Antal	kommuner	som	uppger	underskott	av	bostäder	för	olika	grupper.
Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

Diagram:	Antal	kommuner	som	uppger	underskott	gällande	boenden	för	äldre	och	boendeformer	för	personer	med
funktionsnedsättning.	Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.
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Faktorer	som	begränsar 
bostadsbyggandet
I bostadsmarknadsenkäten bedömer kommunerna vilka 
som är de tre främsta faktorerna som för närvarande be-
gränsar bostadsbyggandet i kommunen. I enkäten anges 
18 olika alternativ där kommunerna ska välja vilka tre av 
dessa faktorer som de anser ha störst påverkan.

När svaren redovisas för alla kommuner i länet så är det 
tydligt att det är stor variation mellan kommuner när det 
gäller vilka faktorer som de anser vara de främsta. Ingen 
enskild faktor anges av en majoritet av kommunerna. Det 
som flest kommuner upplever vara de största hindren för 
bostadsbyggandet är höga produktionskostnader och brist 
på detaljplan på attraktiv mark. Det är ändå bara 21 res-
pektive 18 kommuner som har svarat det. I övrigt är det 
flera olika faktorer som ungefär lika många kommuner 
bedömer vara ett hinder. I tabellerna redovisas i fortsätt-
ningen enbart de vanligast förekommande faktorerna.

VÄ ST R A G ÖTA L A N D S L Ä N (49 KO M M U N E R)*

FA K TO R E R A N TA L SVA R

Höga produktionskostnader 21

Brist på detaljplan på attraktiv mark 18

Svårigheter för privatpersoner att få lån/ 
hårda lånevillkor

14

Konflikter med statliga intressen enligt miljö-
balken (exv. riksintressen och strandskydd)

12

Överklaganden av detaljplaner 9

Svag infrastruktur/osäkerhet kring 
framtida infrastruktursatsningar

9

Svårigheter för byggherrar att få långivare/
hårda lånevillkor

8

Brist på rätt kompetens inom kommunen 
(exv. planarkitekter, bygglovshandläggare)

7

Byggherrars brist på intresse att bygga 7

Kommunen och/eller det allmännyttiga 
bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser 
eller möjligheter till bostadsbyggande

6

*	En	kommun	har	inte	svarat

Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

»Det	råder	främst	brist	på	bostäder	i	centrala	staden	
samt	 i	 viss	mån	 i	 större	orter.	 I	dessa	områden	är	
prisökningarna	störst	över	tid.	Detta	är	nödvändigt-
vis	 inte	en	 indikation	på	brist,	utan	också	ett	ökat	
intresse	för	att	bo	i	centrala	lägen.	Bostadsbrist	rå-
der	troligen	främst	bland	vissa	grupper,	t.ex.	större	
lägenheter	som	familjer	har	råd	att	efterfråga,	eller	
alternativa,	mindre	boenden	för	en	äldre	generation	
som	idag	är	bosatt	 i	småhus.	Bedömningen	är	att	
detta	behov	inte	tillgodoses	genom	de	bostadspro-
jekt	som	sker	idag.	Bostadsbristen	kan	därmed	för-
modas	fortsätta	bland	vissa	grupper,	tills	det	byggs	
för	det	behovet.«

»Bristen	på	hyresrätter	gör	det	svårt	för	nyinflyttade	
samt	ekonomiskt	svaga	grupper	att	etablera	sig	på	
bostadsmarknaden.«

»Börjar	närma	sig	balans.	Vi	ser	en	avmattning.«

»Obalansen	är	särskilt	stor	i	centralorten.	Det	byggs	
och	planeras	mycket	bostäder	och	även	i	småorterna	
byggs	mer	än	tidigare.	Vi	bedömer	därför	att	obalan-
sen	minskar	med	tiden.	Men	nya	bostäder	är	för	dyra	
för	många.	Ungdomar,	nyanlända,	äldre	och	studen-
ter	är	grupper	med	svårigheter	på	bostadsmarkna-
den	och	hushåll	i	övrigt	med	små	ekonomiska	resur-
ser.	Obs	skillnaden	mellan	behov	och	efterfrågan.	I	
vår	allmännytta	krävs	4–5	års	köpoäng	för	att	hyra	
en	 hyreslägenhet,	 ännu	 fler	 köpoäng	 kan	 krävas	 i	
centrala	delar,	attraktiva	områden.«

»Om	bostadsutvecklingen	sker	i	dagens	takt	kommer	
invånarnas	bostadsbehov	att	tillgodoses	fullt	ut.«

»En	högre	balans	på	bostadsmarknaden	kan	upp-
nås	om	högkonjunkturerna	håller	i	sig	och	det	höga	
bostadsbyggandet	fortsätter	under	de	tre	närmaste	
åren.«

Citat	från	Bostadsmarknadsenkäten	2020.
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Sedan början av 2000-talet har höga produktionskost-
nader varit den faktor som flest kommuner bedömt vara 
en begränsning för byggandet. Tidigare angav även flera 
mindre kommuner utanför länets regioncentra att vikande 
befolkningsunderlag var en begränsning. Endast tre kom-
muner svarar detta 2020 vilket återspeglar att folkmäng-
den ökat i stora delar av länet de senaste åren. Detta kan 
bli en mer betydelsefull faktor nu när folkmängden antas 
minska framöver i flera kommuner.

Olika aspekter av ekonomiska förutsättningar för bostads-
byggandet är viktiga faktorer i nuläget och ett antal kom-
muner svarar att såväl svårigheter för privatpersoner att få 
lån/hårda lånevillkor och/eller svårigheter för byggherrar 
att få långivare/hårda lånevillkor är ett hinder för byggan-
det. Även att kommunen och/eller det allmännyttiga bo-
stadsbolaget saknar ekonomiska resurser eller möjlighe-
ter till bostadsbyggande samt byggherrars brist på intresse 
att bygga anges av flera kommuner.

En annan grupp av begränsande faktorer som flera kom-
muner väljer rör olika delar av planprocessen som brist 
på detaljplaner på attraktiv mark, konflikter med stat-
liga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen 
och strandskyddsbestämmelser) och överklaganden av 
detaljplaner. Även brist på kompetens inom kommunen 
eller brist på byggarbetskraft tas upp som ett hinder av 
några kommuner.

Det finns en tydlig skillnad mellan och inom olika del-
regioner i vilka faktorer som främst anses begränsa bo-
stadsbyggandet. Det återspeglar de skilda ekonomiska 
förutsättningarna för bostadsbyggandet i olika delar av 
länet men även skillnader i kommunernas bedömning av 
vad i planeringsprocessen som är ett hinder för byggan-
det. Skillnaderna i länet redovisas här uppdelat på de fyra 
delregionerna.

I Boråsregionen är det stor spridning på kommunernas 
svar och de vanligaste faktorerna anges endast av tre av 
delregionens åtta kommuner. Faktorer kring de ekonomis-
ka förutsättningarna för bostadsbyggande samt planpro-
cessen dominerar svaren.

B O R Å S R EG I O N E N (8 KO M M U N E R)

FA K TO R E R A N TA L SVA R

Svårigheter för privatpersoner att få lån/ 
hårda lånevillkor

3

Höga produktionskostnader 3

Brist på detaljplan på attraktiv mark 3

Brist på rätt kompetens inom kommunen 
(exv. planarkitekter, bygglovshandläggare)

2

Svag infrastruktur/osäkerhet kring 
framtida infrastruktursatsningar

2

Kommunen och/eller det allmännyttiga 
bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser 
eller möjligheter till bostadsbyggande

2

Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

I Fyrbodal svarar majoriteten av kommunerna att det är 
höga produktionskostnader som är den främsta faktorn 
som begränsar bostadsbyggandet. Sex kommuner väljer 
faktorerna överklagande av detaljplaner och lånevillkor 
för privatpersoner. I övrigt är det mycket stora skillnader 
mellan kommunerna i delregionen kring vad de anser 
vara begränsningar för bostadsbyggandet. Ett tydligt ut-
tryck för det är att sex av faktorerna väljs av enbart en av 
de 14 kommunerna.

F Y R B O DA L (14 KO M M U N E R)

FA K TO R E R A N TA L SVA R

Höga produktionskostnader 9

Svårigheter för privatpersoner att få lån/ 
hårda lånevillkor

6

Överklaganden av detaljplaner 6

Svag inkomstutveckling för hushållen 3

Brist på detaljplan på attraktiv mark 3

Konflikter med statliga intressen enligt miljö-
balken (exv. riksintressen och strandskydd)

3

Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

Göteborgsregionen skiljer sig från andra delregioner då 
det är en faktor, brist på detaljplan på attraktiv mark, som 
nästan alla kommunerna anser vara ett av de främsta hin-
dren för bostadsbyggandet. I övrigt är det ganska stora 
skillnader mellan kommunerna, tre olika faktorer anges 
av fyra av de 12 kommunerna och ett antal av enbart två 
kommuner.
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G ÖT E B O RG S R EG I O N E N (12 KO M M U N E R)

FA K TO R E R A N TA L SVA R

Brist på detaljplan på attraktiv mark 10

Höga produktionskostnader 4

Brist på rätt kompetens inom kommunen (ex-
empelvis planarkitekter, bygglovshandläggare)

4

Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida 
infrastruktursatsningar

4

Konflikter med statliga intressen enligt miljö-
balken (exv. riksintressen och strandskydd)

2

Överklaganden av detaljplaner 2

Bullerproblem 2

Kommunen och/eller det allmännyttiga 
bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser 
eller möjligheter till bostadsbyggande

2

Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

I Skaraborg är spridningen av svaren på många olika fak-
torer lika stor som i andra delar av länet. Jämfört med 
andra delregioner är det många kommuner som anger 
konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken som 
en begränsande faktor. Flera av kommunerna i Skaraborg 
skriver en kommentar om att strandskyddet ses som ett 
hinder. Övriga faktorer samlar som mest en tredjedel av 
kommunerna. De berör i högre grad än i andra delregio-
ner olika aspekter av de ekonomiska förutsättningarna för 
bostadsbyggandet.

S K A R A B O RG (15 KO M M U N E R)*

FA K TO R E R A N TA L SVA R

Konflikter med statliga intressen enligt miljö-
balken (exv. riksintressen och strandskydd)

6

Svårigheter för byggherrar att få långivare/ 
hårda lånevillkor

5

Höga produktionskostnader 5

Byggherrars brist på intresse att bygga 5

Svårigheter för privatpersoner att få lån/ 
hårda lånevillkor

4

Svag andrahandsmarknad för bostäder 3

Brist på detaljplan på attraktiv mark 2

*	En	kommun	har	inte	svarat

Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

Totalt visar kommunernas bedömningar av vilka faktorer 
som är de främsta begränsningarna för bostadsbyggandet 
på stora skillnader mellan såväl kommuner som delregio-
ner. Få faktorer anges av en större andel av kommunerna 
men det finns några tydliga skillnader mellan olika delre-
gioner. Generellt är dock spridningen av svaren en tydlig 
illustration av de skilda förutsättningar för bostadsbyg-
gandet som finns i olika delar av länet.

Befintliga	bostäder	är	viktiga	för 
bostadsförsörjningen
En viktig förutsättning för bostadsförsörjningen är de be-
fintliga bostäderna. De allra flesta som flyttar till en ny 
bostad gör det inom det redan byggda bostadsbeståndet. 
Det är dessutom i det befintliga beståndet som hyresrätter 
med lägre hyresnivåer finns. Den årliga nyproduktionen 
av bostäder innebär ett viktigt men till antalet begränsat 
tillskott till det totala beståndet. I Västra Götalands län 
fanns vid slutet av 2019 strax över 820 000 bostäder. Ny-
produktionen under 2019 motsvarar strax över en procent 
av det totala bostadsbeståndet.

En annan viktig faktor är bostädernas fördelning på oli-
ka upplåtelseformer. Detta varierar mellan olika delar av 
länet. Totalt sett i hela länet är drygt 40 procent av bostä-
derna hyresrätter, 20 procent bostadsrätter och 40 procent 
äganderätter.

Fördelningen mellan befintliga bostäders upplåtelsefor-
mer är likartad i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. 
I dessa tre delregioner finns sammanlagt cirka 45 procent 
av länets bostäder. Andelen äganderätter är ungefär 50 
procent i alla tre delregionerna, medan andelen hyresrät-
ter varierar mellan cirka 34 och 38 procent och andelen 
bostadsrätter varierar mellan cirka 12 och 15 procent.

I Göteborgsregionens tolv kommuner finns drygt 55 
procent av länets bostäder. Till skillnad från de andra tre 
delregionerna har Göteborgsregionen störst andel hyres-
rätter, cirka 45 procent. Bostadsrätterna står för cirka 30 
procent och äganderätter för cirka 25 procent. Variationen 
mellan kommunerna är stor, både inom och mellan delre-
gionerna, se kartan på nästa sida.

I 35 av länets kommuner utgör äganderätter hälften eller 
mer av alla bostäder. Den högsta andelen finns i Orust, 
Öckerö och Tjörns kommuner där äganderätter utgör mer 
än 75 procent av bostadsbeståndet. I Göteborg är förhål-
landet det omvända. Endast 17 procent av bostadsbestån-
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det är äganderätter medan 54 procent är hyresrätter och 29 
procent bostadsrätter. Ytterligare en kommun som skiljer 
ut sig är Mariestad, där andelen hyresrätter och bostads-
rätter ligger på i stort sett samma nivå, cirka 27 procent 
vardera av det totala bostadsbeståndet. Jämnast fördel-
ning mellan alla tre upplåtelseformerna finns i Mölndal: 
33 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 37 
procent äganderätter.

Förutom ovanstående bostäder i det befintliga beståndet 
finns också drygt 77 000 fritidshus i länet. SCB definierar 
dessa hus som privatägda småhus utan folkbokförd be-
folkning. Variationen mellan olika kommuner är stor och 
i vissa kustkommuner är fritidshusen en mycket stor andel 

av det totala antalet bostäder. I Lysekil, Orust, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum finns det fler fritidshus än småhus 
med folkbokförd befolkning.

Fritidshusens potentiella roll för bostadsförsörjningen 
varierar. Om befintliga bostäder omvandlas till fritidshus 
kan det utgöra ett hinder för möjligheterna att bo kvar på 
orten, i synnerhet när prisnivåerna i attraktiva lägen blir 
höga. Å andra sidan kan andra områden inom pendlings-
avstånd från större orter omvandlas från fritidshus till per-
manent boende vilket ställer krav på kommunal service. 
De senaste två åren har antalet fritidshus i länet legat på i 
stort sett samma nivå.

Hyresrätter

Bostadsrätter

Äganderätter

Karta:	Befintligt	bostadsbestånd	i	kommuner	i	Västra	Gö-
taland	län	2019,	fördelat	på	upplåtelseform.	Källa:	SCB.
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Stort	antal	färdigställda 
bostäder	i	länet
I begreppet färdigställda bostäder ingår dels färdigställda 
lägenheter i nybyggda hus, dels nettotillskott av lägenhe-
ter i ombyggda flerbostadshus.15

En historisk tillbakablick till början av 1990-talet visar 
att bostadsbyggandet minskade kraftigt efter 1992 för 
att sedan öka något från millennieskiftet. Ytterligare en 
nedgång 2009–2011 har återigen följts av ett ökat antal 
färdigställda bostäder de fem senaste åren.

Under 2019 färdigställdes cirka 10 300 bostäder i Västra 
Götalands län, vilket är cirka 2 400 fler än 2018. Det är det 
högsta antalet sedan 1991. Bostadsbyggandet i Västra Gö-
taland ökade mest av alla län i hela landet under 2019, följt 
av Skåne län. I nästan hälften av länen minskade antalet 
färdigställda bostäder 2019 jämför med 2018, däribland 
Stockholms län, Östergötlands län och Örebro län.

15.	 Uppföljningen	är	baserad	på	SCB:s	statistik	över	färdigställda	och	påbörjade	bostäder	i	både	nyproduktion	och	ombyggnation.	Statistiken	publicerades	
på	SCB:s	hemsida	i	maj	2020.

Under senare hälften av 1990-talet var antalet färdigställ-
da bostäder i länet cirka 2 500 per år i genomsnitt. Sedan 
år 2000 har antalet färdigställda bostäder varit cirka 5 000 
per år i genomsnitt. De senaste tio åren 2010–2019 har 
det i genomsnitt färdigställts cirka 6 000 bostäder per år 
i Västra Götalands län. De fem senaste årens ökade bo-
stadsbyggande har höjt snittet rejält.

Göteborgsregionen står för större delen av de färdigställda 
bostäderna under 2019, cirka 7 300. Under 2000-talet har 
delregionens andel av länets färdigställda bostäder varit i 
genomsnitt cirka 70 procent per år, så även under 2019. De 
andra tre delregionernas andel varierar något från år till år 
och 2019 stod Fyrbodal för cirka 13 procent (1 300) av de 
färdigställda bostäderna, Skaraborg cirka 9 procent (900) 
och Boråsregionen cirka 8 procent (800).

Bostadsbyggandet var högt i flera av länets kommuner 
under 2019, men det finns regionala skillnader och fler 

Bostadsbyggandet 
i	Västra	Götalands	län

Diagram:	Färdigställda	bostäder	per	år	2010-2019,	fördelat	på	delregioner.	Källa:	SCB.
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än 20 kommuner hade färre färdigställda bostäder 2019 
än 2018. Det genomsnittliga antalet färdigställda bostäder 
2010–2019 överträffades i något mer än hälften av länets 
kommuner under 2019, se tabellen ovan.

Färdigställda	bostäder	i	förhållande	till 
bostadsbyggnadsbehovet
Under 2019 färdigställdes cirka 10 300 bostäder, vilket är 
många fler än bostadsbyggnadsbehovet baserat på prog-
nostiserade folkmängdsförändringar som är beräknat till 
6 400 bostäder per år 2019–2028. Det är dock viktigt att 
dessa siffror inte jämförs rakt av.

Bostadsbyggnadsbehovet uttrycks som ett behov per år 
i tio år framåt och ska inte jämföras med ett enstaka års 
bostadsproduktion. De senaste fem åren har det i Västra 
Götalands län färdigställts cirka 7 400 bostäder per år i 
snitt. Medelvärdet sett över de senaste tio åren är lägre, 
cirka 6 000 bostäder.

En utmaning är att försöka hålla höga och jämna nivåer 
på färdigställda bostäder över en längre tid. Dessutom bi-
drar ett byggande utöver det demografiska behovet till att 
minska på den brist som redan finns.

Tabell:	Antalet	färdigställda	bostäder	per	kommun	och	år	2017–2019	samt	antalet	färdigställda	bostäder	per	kommun	i	
genomsnitt	per	år	2010–2019.	Grön	färg	indikerar	att	antalet	färdigställda	bostäder	det	året	var	lika	högt	eller	högre	än	
genomsnittet	färdigställda	bostäder	2010–2019.	Källa:	SCB.

 
 
KO M M U N

 
 

2017

 
 

2018

 
 

2019

G E N O M S N I T T 
P E R Å R 

2010–2019

Ale 354 173 196 165

Alingsås 36 293 155 133

Bengtsfors 9 7 6 8

Bollebygd 23 43 44 40

Borås 441 343 597 368

Dals-Ed 10 4 13 11

Essunga 46 7 5 12

Falköping 44 14 72 31

Färgelanda 10 2 6 4

Grästorp 12 8 9 10

Gullspång 8 2 0 2

Göteborg 2 198 3 161 4 336 2 518

Götene 16 27 52 20

Herrljunga 7 28 22 12

Hjo 9 44 19 13

Härryda 52 212 83 140

Karlsborg 58 3 5 13

Kungälv 401 425 573 264

Lerum 304 95 305 141

Lidköping 116 117 263 103

Lilla Edet 29 56 24 41

Lysekil 59 20 130 39

Mariestad 98 40 40 48

Mark 42 75 17 58

Mellerud 36 4 10 13

Munkedal 8 9 57 16

 
 
KO M M U N

 
 

2017

 
 

2018

 
 

2019

G E N O M S N I T T 
P E R Å R 

2010–2019

Mölndal 457 698 767 344

Orust 70 103 26 45

Partille 256 213 544 177

Skara 51 81 15 31

Skövde 428 476 391 238

Sotenäs 44 75 7 33

Stenungsund 143 90 182 109

Strömstad 14 8 59 69

Svenljunga 14 27 19 18

Tanum 92 66 71 69

Tibro 14 84 21 22

Tidaholm 7 34 7 10

Tjörn 118 123 127 87

Tranemo 18 32 3 12

Trollhättan 241 262 335 156

Töreboda 2 1 11 5

Uddevalla 88 0 471 158

Ulricehamn 72 54 37 69

Vara 8 19 16 18

Vårgårda 54 105 66 37

Vänersborg 139 110 104 68

Åmål 2 0 7 5

Öckerö 81 28 9 44

SUMMA 6 839 7 901 10 334 6 040
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Färdigställda	bostäders	fördelning 
på	upplåtelseform
Av de totalt 10 300 färdigställda bostäderna i Västra Gö-
talands län under 2019 var cirka 44 procent hyresrätter 
(4 500), 41 procent bostadsrätter (4 250) och 15 procent 
äganderätter (1 550).

I antalet färdigställda hyresrätter ingår cirka 940 speci-
albostäder, i sin tur fördelade på 430 bostäder för äldre 
eller funktionshindrade, 440 bostäder för studenter och 70 
övriga specialbostäder.

Sedan början av 1990-talet har hyresrätter dominerat 
bland de årligen färdigställda bostäderna i länet, men en 
successiv förändring kan ses i statistiken. År 2009 var 
första året på 2000-talet som det färdigställdes fler bo-
stadsrätter än hyresrätter i länet. Sedan 2015 har det varje 
år färdigställts fler bostadsrätter än hyresrätter, men 2019 

bröts även denna trend då det färdigställdes cirka 250 fler 
hyresrätter än bostadsrätter i länet.

I de fyra delregionerna varierar fördelningen på upplå-
telseformerna bland de färdigställda bostäderna. I Gö-
teborgsregionen färdigställdes flest bostadsrätter under 
2019 och så har det sett ut sedan 2011. I samtliga av de 
tre andra delregionerna färdigställdes det fler hyresrätter 
än bostadsrätter. Störst andel färdigställda äganderätter 
under 2019 återfinns i Fyrbodal, cirka 30 procent (400).

Fördelningen mellan upplåtelseformerna bland färdig-
ställda bostäder varierar från år till år, men eftersom det 
årliga tillskottet utgör strax över en procent av det befint-
liga bostadsbeståndet förblir fördelningen sett över hela 
bostadsbeståndet relativt stabilt: 40 procent hyresrätter, 
20 procent bostadsrätter och 40 procent äganderätter.

Diagram:	Färdigställda	bostäder	2010-2019,	fördelat	på	upplåtelseformer.	Källa:	SCB.

Färdigställda bostäder, fördelat på upplåtelseformer 
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Diagram:	Färdigställda	bostäder	2019,	fördelat	på	upplåtelseformer	och	delregioner.	Källa:	SCB.

Färdigställda bostäder, fördelat på upplåtelseformer och delregioner 
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Byggande	av	hyresrätter 
som	fått	investeringsstöd
Sedan 2016 har investeringsstöd kunnat sökas för byg-
gande av hyresrätter och bostäder för studerande.16 Läns-
styrelserna ansvarar för handläggning och beslutar om 
att bevilja stöd samt godkänner att stödet betalas ut när 
bostäderna är färdigbyggda. 

De första ansökningarna om investeringsstöd lämnades in 
under slutet av 2016 och antalet ansökningar ökade sedan 

16.	 För	information	om	investeringsstödet	se:	http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

kontinuerligt men särskilt kraftigt under senare delen av 
2018. I Västra Götalands län har det fram till och med 
mars 2020 fattats beslut om stöd till 6 370 bostäder. 

Förutsättningarna för investeringsstöden har ändrats flera 
gånger under den tid som stödet funnits. I samband med 
riksdagens beslut om statens budget för 2019 avvecklades 
stödet hastigt och inga ansökningar om investeringsstöd 
kunde beviljas efter den 31 december 2018. Utifrån reger-
ingens vårproposition 2019 beslutades sedan att ansök-
ningar som kommit in under 2018 skulle kunna hanteras 

Karta:	 Kommuner	 där	 det	 beviljats	 investeringsstöd	 till	
byggande	av	hyres-	och	studentbostäder,	april	2020.	Cirk-
larnas	storlek	i	kartan	är	proportionerlig	i	förhållande	till	
antalet	bostäder	som	beviljats	investeringsstöd.
Källa:	Länsstyresen.
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och beviljas investeringsstöd. Efter det har åter nya regler 
för stödet tagits fram och en ny förordning gäller från den 
1 februari 2020. 

De bostäder som hittills fått beslut om investeringsstöd är 
spridda över stora delar av länet, se kartan på föregående 
sida. Totalt finns de i 43 olika kommuner men projektens 
storlek varierar kraftigt. En stor andel av bostäderna byggs 
i några kommuner där större och/eller flera projekt ge-
nomförs. Göteborg och Skövde är de kommuner där det 
finns flest bostäder som fått beslut om investeringsstöd, 
2 200 respektive 930 bostäder. Vidare är det många all-
männyttiga bostadsbolag som sökt investeringsstöd, och 
de står för nästan hälften av bostäderna som fått stöd i 
länet. Dessutom är ca 21 procent studentbostäder och de 
allra flesta av dessa ligger i Göteborg.

Någon systematisk utvärdering av investeringsstödets be-
tydelse för byggandet av hyresrätterna har inte gjorts på 
nationell nivå. Däremot pekar erfarenheterna från hand-
läggningen i länet på två effekter. På svagare bostadsmark-
nader kan stödet vara avgörande för att det över huvud 
taget ska vara möjligt att genomföra projektet och bidrar 
därmed till att öka bostadsbyggandet där. På starkare bo-
stadsmarknader har projekten som fått stöd i stället bidra-
git till lägre hyresnivåer bland nyproducerade bostäder. 

17.	 I	begreppet	påbörjade	bostäder	ingår	såväl	påbörjade	lägenheter	i	nybyggda	hus	som	påbörjade	lägenheter	i	ombyggnation.	Siffrorna	för	2019	är	
preliminära	och	kan	revideras.

Fler	påbörjade	bostäder
Under 2019 påbörjades totalt 9 800 bostäder i länet enligt 
den senaste statistiken från SCB.17 Det är tydligt att antalet 
påbörjade bostäder legat på en relativt stabil och betydligt 
högre nivå de senaste tre åren jämfört med tidigare år. Det 
totala antalet påbörjade bostäder i landet minskade från 
55 000 under 2018 till 52 000 under 2019 men så var det 
alltså inte i Västra Götaland.

I Göteborgsregionen påbörjades drygt 7 400 bostäder un-
der 2019. Det motsvarar 75 procent av länets påbörjade 
bostäder. De andra delregionerna står för betydligt lägre 
andelar: i Fyrbodal påbörjades cirka 1 040 bostäder (11 
procent), i Skaraborg 680 bostäder (7 procent) och i Bor-
åsregionen 690 bostäder (7 procent).

En starkt bidragande orsak till utvecklingen i länet är att 
antalet påbörjade bostäder har ökat kraftigt i Göteborg un-
der de senaste åren jämfört med tidigare år. Mer än hälften 
av alla bostäder i länet som påbörjades under 2019 finns i 
Göteborg, drygt 5 200 bostäder. Det innebär att det bakom 
den relativt stabila nivån för länet som helhet finns stora 
skillnader mellan olika kommuner och delregioner i lä-
net. En tydlig nedgång av antalet påbörjade bostäder har 
exempelvis skett under 2019 i de flesta av kommunerna 
i Göteborgsregionen förutom Göteborg. I övriga delre-
gioner varierade utvecklingen då antalet ökade med fyra 
procent i Fyrbodal medan det minskade med sju procent i 
Boråsregionen och med 30 procent i Skaraborg.

Diagram:	Påbörjade	bostäder	2009-2019,	fördelat	på	delregioner.	Källa:	SCB.
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Förväntningar	om 
ökat	bostadsbyggande
Kommunerna bedömer i bostadsmarknadsenkäten hur 
många bostäder som förväntas påbörjas de kommande två 
åren, i årets enkät alltså under 2020 och 2021. Erfarenhets-
mässigt finns betydande osäkerheter i dessa bedömningar 
eftersom projekt försenas, förändras eller inte blir av. De 
brukar därför oftast bli en överskattning av det antal bo-
städer som faktiskt påbörjas. I år är förutsättningarna dess-
utom mycket osäkra då effekterna av coronapandemin för 
bostadsbyggandet inte är kända. Allmänt antas det leda 
till minskat bostadsbyggande varför bedömningar som 
gjordes i januari inte kan anses vara realistiska tre må-
nader senare. Preliminära uppgifter från SCB för antalet 
påbörjade bostäder under första kvartalet 2020 visar dock 
att ingen större nedgång skett jämfört med året innan. De 
bedömningar som gjordes i januari i år innebar förvänt-
ningar om att antalet påbörjade bostäder i länet skulle 
öka något kommande år. Kommunernas antog att knappt 
11 300 bostäder kommer att börja byggas under 2020 och 
under 2021 knappt 12 100 bostäder.18

Förväntan om ökat bostadsbyggande de kommande två 
åren finns i många kommuner i olika delar av länet och 
totalt förväntas byggandet öka i alla delregioner under 
2020 och 2021 jämfört med 2019, se figur nedan. En tydlig 
skillnad mot de senaste åren är att ökningen är marginell i 
Göteborgsregionen och där förväntas till och med en viss 
nedgång ske under 2021. Göteborgsregionens andel av de 

18.	 47	kommuner	har	besvarat	frågan.

påbörjade bostäderna är ca 66 procent 2020 och förväntas 
minska till 60 procent 2021. Det är i de andra delregioner-
na som antalet påbörjade bostäder förväntas öka kraftigt 
under såväl 2020 som 2021.

Det förväntade bostadsbyggandets fördelning på upplå-
telseform innehåller relativt höga andelar bostadsrätter, 
34 procent 2020 och 39 procent år 2021. Andelen hyres-
rätter antas bli drygt 40 procent båda åren medan ande-
len äganderätter är betydligt lägre, 13 procent båda åren. 
Samtidigt är äganderätter också svårast att förutsäga ef-
tersom relativt mycket byggs direkt via bygglovsansökan.

Det finns stora skillnader i fördelningen på upplåtelseform 
mellan delregionerna. Andelen bostadsrätter är högst i Gö-
teborgsregionen såväl 2020 som 2021. I Boråsregionen 
ökar andelen bostadsrätter under 2021. Högst andel hyres-
rätter återfinns i Boråsregionen under 2020 och i Fyrbodal 
under 2021. I Skaraborg är andelen äganderätter betydligt 
högre än i de andra delregionerna under båda åren.

Sammanfattningsvis bedömdes i början av året att anta-
let påbörjade bostäder skulle öka något de kommande två 
åren. Dessa bedömningar byggde dock på hur situationen 
var i början av året. I nuläget talar mycket i stället för att 
antalet bostäder som kan påbörjas kommande år i stället 
kan komma att minska. Särskilt känsliga för en sådan ned-
gång antas ofta bostadsrätterna vara varför det även kan 
ske stora förändringar av fördelningen på upplåtelseform 
i de påbörjade bostäderna.

Diagram:	Påbörjade	bostäder	2018	och	2019	samt	förväntat	antal	påbörjade	bostäder	2020	och	2021.
Källa:	SCB	och	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.
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Flera	konsekvenser	av	en	tuff 
bostadsmarknad
Underskottet	på	bostäder	drabbar	
många	hushåll	
Bostadsförsörjning handlar om att bygga och planera för 
alla samhällets invånare och deras olika behov. I reger-
ingsformen 1 kap. 2 § står att det allmänna ska trygga rätt-
en till en bostad. I Agenda 2030 är ett delmål att »senast 
2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och 
ekonomiskt överkomliga bostäder«. En lämplig bostad är 
en mänsklig rättighet och enligt FN:s bedömning har rätt-
en till en bostad en avgörande betydelse för många andra 
rättigheter.19

»Den	mänskliga	rättigheten	en	lämplig	bostad,	
som	alltså	härleds	från	rätten	till	tillfredsställan-
de	levnadsvillkor,	har	en	central	betydelse	för	att	
alla	ekonomiska,	sociala	och	kulturella	rättighe-
ter	ska	kunna	åtnjutas.«20

Konsekvenserna av en allt tuffare bostadsmarknad är 
kännbara för många. Trots att bostadsbyggande i länet 
har ökat under flera år är underskottet av bostäder fort-
farande stort. Många hushåll har ingen egen bostad utan 
blir hänvisade till tillfälliga bostäder i andrahand eller som 
inneboende hos vänner och familj. Underskottet på bo-
städer, och särskilt bristen på hyresrätter, medför också 
en ökad trångboddhet i vissa bostadsområden och ökar 
risken för svarta kontrakt. Andra hushåll har en bostad 
idag men behöver efter förändrade livssituationer flytta 
till en annan bostad.

Effekterna av bristen på bostäder varierar mellan olika 
hushåll men det är särskilt svårt för många av dem som 
ska etablera sig på bostadsmarknaden för första gången 

19.	 Enligt	FN:s	Allmänna	förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna,	artikel	25;	FN:s	Konvention	för	ekonomiska,	sociala	och	kulturella	rättigheter,	artikel	
11	samt	Den	(reviderade)	europeiska	sociala	stadgan,	artikel	31.

20.	 FN,	Rätten	till	 en	 lämplig	 bostad,	Allmän	 kommentar	 nr.	 4	 från	 sjätte	överläggningen	 (1991).	 Fri	 översättning	 från	den	 engelska	originaltexten	
(E/1992/23),	av	Tobias	Rahm.

21.	 SOU	2017:01	Segregation:	En	bild	av	läget	i	landets	kommuner	inför	inrättandet	av	Delegationen	mot	segregation.

eller på en ny ort. Det kan exempelvis handla om såväl 
ungdomar som vill flytta hemifrån, studenter som kommit 
in på en eftertraktad utbildning och nyanlända flyktingar 
som vill påbörja etableringen i en kommun. Tillgången till 
bostäder är även en viktig faktor för tillväxten eftersom 
underskott av bostäder försvårar för människor att flytta 
till nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. Fung-
erar inte bostadsförsörjningen riskerar tilliten till samhäl-
lets institutioner att minska.

Bostadsförsörjning handlar också om att motverka boen-
desegregation. Boendesegregation påverkar både enskil-
da hushåll och samhället i stort. Men det handlar inte bara 
om att bostadsområden, skolor, arbetsplatser är geogra-
fiskt åtskilda. Det handlar också om att de har olika status 
och kvalitet, något som påverkar människors livsvillkor 
och barns uppväxtvillkor på olika sätt. Boendesegregation 
påverkar även tilliten mellan invånarna och till samhällets 
institutioner eftersom samhällen där människor med olika 
bakgrund bor i olika områden, går i olika skolor och arbe-
tar på olika arbetsplatser och inom olika yrken får svårare 
att hänga samman. En komplicerande faktor är att boen-
desegregation många gånger är en mellankommunal fråga 
där olika kommuner har olika roller. Bostadsbyggande, 
befintligt bostadsbestånd och varierade boendekostnader 
påverkar flyttmönster inom och mellan kommuner och 
kan därmed förstärka segregationen. Det påverkar därmed 
kommunernas behov och utmaningar kopplat till bostads-
försörjningen.21
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Hinder	för	att	kunna	få	tag 
på	en	bostad
Människors möjligheter att få tag på en lämplig bostad 
påverkas av flera olika faktorer. Länsstyrelsen ser framfö-
rallt tre centrala strukturella förutsättningar som påverkar 
hushållens möjlighet att tillgodose sina bostadsbehov.

Svag	ekonomi	och	höga	bostadskostnader
För de flesta hushåll som inte har en egen bostad eller behö-
ver flytta till en mer lämplig bostad är hushållets inkomst 
en central faktor. För de som vill köpa en bostadsrätt eller 
ett småhus kan prisnivåer i kombination med nya regler för 
bostadslån vara ett hinder. Det gäller främst hushåll som 
ska köpa en bostad för första gången och som därför behö-
ver ett eget kapital till kontantinsatsen. Studier har pekat 
på att ensamstående med genomsnittliga inkomster, inte 
minst bland unga vuxna, har svårt att kunna köpa en bostad 
på många orter i Sverige.22 Hur coronapandemin påverkar 
olika hushålls möjlighet att tillgodose sina bostadsbehov är 
svårt att bedöma i dagsläget. Finansinspektionen har dock 
beslutat om ett amorteringsundantag för nya och befintliga 
bolånetagare. Syftet är att undantaget ska ge bolånetagarna 
ökat ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som 
spridningen av coronaviruset medför.23

Även hushåll med lägre inkomster som redan har en bo-
stad har begränsade valmöjligheter. Det får tydliga kon-
sekvenser när det inte finns lediga bostäder eller om hyran 
höjs markant i samband med renoveringar och de måste 
flytta. Många har inte råd att efterfråga hyresbostäder i 
nyproduktion då hyresnivåerna är på en sådan nivå att det 
inte är möjligt, utan blir hänvisade till det äldre bestånd 
som finns. Med ett bostadsbyggande som har varit för lågt 
under en längre tid och en ökande folkmängd är konkur-
rensen om de bostäder som finns stor. 

Gemensamt för såväl unga som nyanlända är att de fles-
ta hushåll inom dessa grupper ofta är nya på både ar-
betsmarknaden och bostadsmarknaden. Möjligheten att 
öka hushållets inkomst för att sedan kunna efterfråga en 
lämplig bostad är därför även beroende av utvecklingen 
på arbetsmarknaden. Hushåll som har en svag ekonomi 

22.	 https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/lon-utan-lagenhet.pdf
23.	 https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/banker-har-nu-mojlighet-att-ge-undantag-fran-amortering/
	 https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2020/20203/
24.	 Svar	saknas	från	tre	kommuner..
25.	 Svar	saknas	från	en	kommun.
26.	 https://nya.boplats.se/om/nytt/siffror2019
27.	 Ibid.

påverkas även av vilka krav som hyresvärdar ställer på de 
som söker bostad. Att unga och nyanländas svårigheter 
på bostadsmarknaden beror såväl på utbudet av bostä-
der som hyresnivåer bekräftas också av kommunerna i 
bostadsmarknadsenkäten. 24 kommuner anger att under-
skottet på bostäder till ungdomar beror på att de lediga 
lägenheter som finns är för dyra för ungdomar och 36 
kommuner att det beror på att det generellt finns få lediga 
bostäder.24 När det gäller anvisade nyanlända svarar 28 
kommuner att det är ett generellt underskott på bostäder 
och 15 kommuner att det är underskott på bostäder med 
rimlig hyresnivå.25

Bristande	kontaktnät	och	kort	tid	i	bostadskö
Ytterligare ett hinder för hushåll som är i behov av en 
bostad är att det krävs många år i bostadskö och/eller ett 
brett kontaktnät för att få en hyresrätt. För de som är nya på 
bostadsmarknaden och ska flytta hemifrån eller flytta till 
regionen är det därför extra svårt, särskilt i Göteborgsregi-
onen och större tätorter i länet. I genomsnitt hade personer 
som fått en lägenhet under 2019 vid kontraktsskrivning 
varit registrerade hos Boplats Göteborg i nästan sex år 
(2 148 dagar). Detta kan jämföras med 1 968 dagar un-
der 2018.26 Under 2019 publicerades 6 720 lägenheter 
på Boplats vilket är drygt 500 färre än 2018. Detta beror 
framför allt på att flera privata hyresvärdar inte publicerat 
lägenheter på Boplats efter den 1 september 2019 då Bo-
plats verksamhet förändrades till att bli en bostadsförmed-
ling. Utvecklingen till bostadsförmedling innebär att alla 
lägenheter endast förmedlas efter kötid och att Boplats 
personal har hand om hela uthyrningsprocessen fram till 
kontraktsskrivning. För att få en lägenhet via Boplats mås-
te alltså en person ha varit registrerad en längre tid, även 
om det varierar något mellan olika delar av kommunen. 
Kortast genomsnittlig registreringstid fanns för lägenhe-
ter i stadsdelen Angered, knappt fem år (1 973 dagar) och 
flest dagar för lägenheter i stadsdelen Majorna-Linné, 9 
år (3 370 dagar).27 För de som ska flytta hemifrån eller till 
Göteborg från andra delar av landet är det ett betydande 
hinder för att kunna få tag på en hyreslägenhet.
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Diskriminering
Möjligheten för människor att få en bostad begränsas 
också av att det förekommer diskriminering vid tilldel-
ningen av bostäder. Faktorer som etnicitet, kön, ålder 
och funktionsnedsättning påverkar möjligheten att få en 
bostad. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har sedan 
2017 påbörjat ett långsiktigt arbete inom tre områden där 
de bedömt att det finns stora risker för diskriminering. 
Dessa områden är arbetsliv, bostad och socialtjänst. Det 
särskilda fokusarbetet pågår 2018–2020 och hittills har 
DO identifierat följande områden som är centrala gällande 
diskriminering på bostadsmarknaden:28

• Bristande transparens och förutsägbarhet i bostads-
förmedlingssystemen leder till diskriminering, alter-
nativt riskerar att leda till diskriminering.

• Uthyrningspolicyer eller urvalskriterier som genom 
sin utformning eller sin tillämpning leder till eller ris-
kerar att leda till diskriminering.

• Bristande likabehandling i samband med försäljning 
av bostäder på bostadsrätts- och egnahemsmarknaden 
utgör en risk för diskriminering.

Kommunernas	arbete	mot	hemlöshet

Hemlöshet	–	ett	komplext	problem
Begreppet hemlöshet innefattar flera olika dimensioner. Det 
är viktigt att se och analysera hemlöshet utifrån både indi-
viduella förutsättningar som strukturella omvärldsfaktorer. 
I Sverige genomförs kartläggningar av hemlöshetens om-
fattning av Socialstyrelsen vilket resulterar i en kvantitativ 
uppskattning av antalet hemlösa under den vecka som kart-
läggningen genomförs. Att uppskatta antalet hemlösa och 
dess förändring över tid ger ett betydelsefullt underlag. Det 
bör kompletteras med andra typer av underlag och analyser 
eftersom det annars finns en risk att förståelsen minskar för 
komplexiteten i hemlösheten och mångfalden av faktorer 
som påverkar dess utveckling.29 Hemlösheten är föränderlig 
och beroende av sin omvärld där både socialpolitiska och 
bostadspolitiska strukturer påverkar utvecklingen. Orsaker 
till att människor hamnar i hemlöshet är därför varierande 
och kräver en mångfald av insatser för att lösa situationen.30

28.	 https://www.do.se/om-do/vad-gor-do/arbetsliv-bostad-och-socialtjanst/#2
29.	 Knutagård,	Markus	(2018).
30.	 Fopp,	Rodney	(2008)
31.	 Svar	saknas	från	fyra	kommuner.
32.	 Socialstyrelsen	(2017)
33.	 https://www.kronofogden.se/statistikvrakning.html

Kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden består av flera oli-
ka insatser. En central del för de flesta kommunerna är att 
skapa långsiktiga boendelösningar genom andrahands-
kontrakt som kan vara förenade med olika särskilda 
villkor. I bostadsmarknadsenkäten anger 42 kommuner 
i Västra Götalands län att de enligt Socialtjänstlagen 4 
kap. 1 § och 2 § hyr ut lägenheter till de som inte på egen 
hand kunnat etablera sig på bostadsmarknaden. Endast 
tre kommuner anger att de inte har denna typ av lös-
ning.31 Enligt svaren i bostadsmarknadsenkäten fanns 
det 3 548 lägenheter i länet i början av 2020 som hyrdes 
ut i andra hand av kommunerna, varav hälften fanns i 
Göteborgs stad. År 2010 fanns det ca 2 500 lägenheter i 
länet som hyrdes ut i andra hand, och 2015 var det något 
under 3 100 lägenheter. Svaren är inte helt jämförbara 
mellan olika år beroende på att antalet kommuner som 
svarat varierar men det går ändå att anta att antalet an-
drahandskontrakt har ökat över tid.

Utöver andrahandskontrakten finns andra mer akuta och 
tillfälliga lösningar som härbärgen, jourboenden och 
skyddade boenden där olika former av stöd förutsätts 
ingå i boendet. Kommuner bedriver det i egen regi el-
ler betalar för upphandlade boendeplatser. Dessa verk-
samheter leder generellt sett till betydande kostnader för 
kommunerna.

Kommunerna arbetar även för att förebygga hemlöshet 
där den metod som flest kommuner använder enligt årets 
bostadsmarknadsenkät är att ha en uppsökande verksam-
het för att förhindra vräkningar. Enligt Socialstyrelsens 
senaste kartläggning av hemlösheten i Sverige var att 
ha blivit avhyst från sin bostad en bidragande faktor 
till hemlöshetssituationen för nästan var femte person 
i hemlöshet.32 Kronofogdens statistik visar att det un-
der 2019 verkställdes 351 vräkningar i Västra Götalands 
län, en ökning med 47 jämfört med 2018 och en ökning 
med 65 jämfört med 2017.33 Av de vräkningar som verk-
ställdes under 2019 drabbade 40 barn, en ökning med 3 
jämfört med 2018. Antalet barn i hushåll som vräks hade 
innan 2019 minskat i länet sedan 2008. Hyresgarantier 
och överenskommelse med allmännyttiga och privata 
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fastighetsägare om att sänka kraven på de bostadssökan-
de är andra metoder som flera av kommunerna använder 
för att motverka hemlöshet och utestängning från bo-
stadsmarknaden.

Många av de hemlösa i länet finns i Göteborg och kom-
munens Plan mot hemlöshet 2020–2022 redovisar både 
hemlöshetens omfattning och insatser för att minska den. 
Kartläggningen från april i år visar att antalet personer 
i hemlöshet har minskat med 26 procent, från 5 015 till 
3 733 personer. Den huvudsakliga minskningen av anta-
let hemlösa har skett bland hushåll utan sociala problem 
(strukturellt hemlösa), vilka har minskat med 364 hushåll. 
Den största minskningen av strukturellt hemlösa har skett 
bland personer födda utanför Europa och merparten av 
dessa är barnfamiljer. Antalet barnfamiljer i akut hemlös-
het har minskat med cirka 150 familjer och 400 barn, till 
cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn. Missbruk- och 
beroendeproblem är den främsta orsaken till hemlöshet. I 
princip är samtliga av dessa ensamhushåll, och majorite-
ten är män. För nästan var sjätte hushåll uppgavs vräkning 
vara en bidragande faktor till deras hemlöshetssituation. 
För 435 hushåll är våld i nära relationer en orsak till att de 
är hemlösa, vilket är färre än 2019. 86 procent av dessa 
hushåll är kvinnor med eller utan barn och majoriteten av 
kvinnorna är födda utomlands. Detta bekräftar bilden av 
att våld i nära relationer är en betydligt vanligare orsak till 
hemlöshet bland kvinnor än bland män.34

Anledningarna till att antalet hemlösa minskar bedöms 
bland annat vara de senaste årens ökning av antalet lägen-
heter kommunen förmedlat till olika grupper, en ny rutin 
för nödbistånd till boende, ett lägre mottagande av nyan-
lända och ett ökat bostadsbyggande.35 Inför det fortsatta 
arbetet är planens övergripande mål att antalet personer i 
hemlöshet ska minska med minst 20 procent under plan-
perioden och särskilt prioriterat är att minska antalet barn 
i akut hemlöshet.36

Även Borås gör en kartläggning av hemlösheten i kom-
munen och den görs utifrån Borås Stads program mot 
hemlöshet.37 Den senaste kartläggningen från 2019 visar 
att antalet personer i akut hemlöshet är den lägsta sedan 
2014. Vidare visar den att personer som bor i stödboende 

34.	 Göteborgs	Stad,	Hemlösa	och	utestängda	från	bostadsmarknaden	april	2020
35.	 Ibid.
36.	 Göteborg	Stad,	Plan	mot	hemlöshet	2020	–	2022.
37.	 Förutom	de	år	då	Socialstyrelsen	gör	sin	nationella	kartläggning.
38.	 Borås	Stad,	Kartläggning	av	hemlöshet	i	Borås	2019.

eller är inskrivna på institution utan att ha ett ordnat boen-
de har ökat kraftigt sedan 2016 och att det framförallt är 
yngre personer mellan 18 och 25 år som står för den största 
ökningen. Totalt var 377 personer registrerade som hem-
lösa och det var många olika faktorer som låg till grund 
för att de hamnat i hemlöshet. Analysen visar att 55 pro-
cent inte bedömdes ha en missbruksproblematik och att 26 
procent hade hamnat i hemlöshet på grund av att de vräkts 
från sin bostad. Kommunen konstaterat att hemlösheten är 
komplex och att det är viktigt med en samverkan mellan 
olika aktörer för att hjälpa personer i hemlöshet och för att 
förebygga hemlöshet. Ett fortsatt förbättringsarbete pågår 
under 2020 där ett uppdrag bland annat är att ta fram ett 
nytt program mot hemlöshet.38

Ett fenomen som har uppmärksammats den senaste tiden 
är att kommuner ställer krav på personer utan bostad att 
söka boende i andra delar av landet, och vissa hjälper 
även till att hitta bostäder i andra kommuner. Fenome-
net kallas ibland för »social dumpning«. Statskontoret 
har fått i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten 
av att kommuner och andra aktörer aktivt medverkar till 
att individer bosätter sig i en annan kommun. Uppdra-
get ska redovisas den 1 september 2020. Länsstyrelsen 
har undersökt vilka erfarenheter kommuner i länet har av 
detta. Flera kommuner har varit med om att individer flyt-
tats till kommunen med aktiv medverkan från den förra 
hemkommunen. Några kommuner upplever att det sker 
utan en dialog med mottagande kommun vilket försämrar 
planeringsförutsättningarna. Det är extra problematiskt 
då individerna som flyttas ofta behöver kommunens och 
socialtjänstens stöd. Det förekommer även att individer 
flyttas till undermåliga eller tillfälliga bostäder hos hyres-
värdar som beskrivs som oseriösa. 

Erfarenheterna från kommunerna pekar på att hemlöshe-
ten fortsatt är en central fråga i arbetet med bostadsför-
sörjning och att det finns många olika sätt att arbeta med 
hemlöshet. Allt fler personer vänder sig till socialtjänsten 
därför att de i första hand inte kan få tag på en bostad och 
inte på grund av andra sociala eller medicinska problem. 
Gränsdragningen mellan arbetet mot hemlöshet och ge-
nerell bostadsförsörjning blir därför allt mer komplicerad 
och att avgränsa socialtjänstens ansvar har blivit betydligt 
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svårare. Kommunerna har dessutom ansvar för att göra 
särskilda insatser för att ordna bostäder till anvisade ny-
anlända. Något vi beskriver i nästa avsnitt.

Kommunernas	arbete	med 
bostadsförsörjning	för	nyanlända	

Mottagande	av	nyanlända	minskar
Alla personer som invandrar till Sverige är inte nyanlända 
eller flyktingar. Under 2019 beviljade Migrationsverket 
119 577 nya uppehållstillstånd. Av dessa gick 26 551 till 
nyanlända flyktingar, medan övriga uppehållstillstånd 
beviljades för till exempel arbete, studier eller familjean-
knytning till någon i landet som inte är nyanländ. 

Bostadsförsörjningen för nyanlända har de senaste åren 
varit en stor utmaning för de flesta av länets kommuner. 
De nyanlända kan delas in i två grupper, dels de som an-
visas till kommunen enligt bosättningslagen, dels de som 
själva bosätter sig i kommunen. För de som anvisas an-
svarar kommunen för att lösa bostadsförsörjningen medan 
de som själva bosätter sig i kommunen i hög grad får lösa 
bostadsfrågan på egen hand, på samma sätt som andra in-
vånare.39 2019 bosatte sig ca 4 200 nyanlända personer i 
Västra Götaland, ca 1 500 av dessa personer anvisades 
enligt bosättningslagen och cirka 2 700 personer bosatte 
sig själva i länet.

39.	 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Bosattning-i-en-kommun.html
40.	 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-gymnasielagen.html

Mottagandet av nyanlända har minskat i Sverige och Väs-
tra Götaland de senaste åren, samtidigt som mottagandet 
också har blivit jämnare fördelat mellan länets delregi-
oner, vilket diagrammet nedan visar. Mottagandet har 
också blivit jämnare fördelat mellan kommunerna i länet, 
även om vissa kommuner fortfarande har ett högre mot-
tagande av nyanlända per capita än andra. Utjämningen i 
mottagandet beror bland annat på att den ojämnt fördelade 
självbosättningen minskat och att bosättningslagen förde-
lar anvisningarna jämnare mellan kommunerna. 

En grupp som har särskilt svårt att ordna sitt boende är de 
ensamkommande som fått uppehållstillstånd genom den 
så kallade nya gymnasielagen.40 De omfattas inte av bo-
sättningslagen och har heller inte rätt att bo på asylboende 
efter uppehållstillståndet. Bostäder har istället ofta lösts 
genom olika mer eller mindre tillfälliga insatser organi-
serade av kommuner, men främst av civilsamhället och 
privatpersoner. Tillfälliga statsbidrag har också tidigare 
betalats ut till kommuner för att underlätta boendelös-
ningar. För många i gruppens innebär boendesituationen 
stor osäkerhet och trångboddhet. Dåliga boendelösningar 
innebär även sämre förutsättningar för ungdomarna att 
klara sina studier och få ett arbete.

Diagram:	Mottagande	av	nyanlända	per	10 000	invånare.	Källa:	Migrationsverket	och	SCB.
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Många	arbetssätt	i	bostadsförsörjningen	för	
anvisade	nyanlända
I bostadsmarknadsenkäten anger kommunerna hur de har 
arbetat för att få fram bostäder till anvisade nyanlända. 
Många kommuner har arbetat med flera olika typer av 
lösningar, se tabellen. De allra flesta har ett regelbundet 
samarbete med eller tar vid behov kontakt med allmän-
nyttiga och/eller privata fastighetsägare. Nio kommuner 
hyr eller förmedlar bostäder från privatpersoner medan 
andra blockförhyr fastigheter eller bygger och äger själva 
bostäder som kan hyras ut.

Flera kommuner påpekar att situationen blivit lättare i takt 
med att antalet anvisade personer minskat men att det fort-
farande i många fall är svårt att hitta lämpliga bostäder när 
det gäller såväl storlek som hyresnivå.

H U R A R B E TA R KO M M U N E N FÖ R AT T SÄ K E RSTÄ L L A 
AT T D E T F I N N S B O STÄ D E R FÖ R A N V I SA D E 

N YA N L Ä N DA P E RS O N E R?

A N TA L SVA R*

Regelbundet samarbete med det 
allmännyttiga bostadsföretaget

37

Tar vid behov kontakt med privata 
fastighetsägare

21

Regelbundet samarbete med 
privata fastighetsägare

20

Tar vid behov kontakt med det 
allmännyttiga bostadsbolaget

14

Kommunen hyr eller förmedlar bostäder 
från privatpersoner

9

Kommunen har egna bostadsrätter 
och/eller småhus som hyrs ut

9

Kommunens kommunala bostadsföretag har 
i uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter 
för anvisade nyanlända

5

Kommunen bygger om lokaler till bostäder 5

Kommunen bygger bostäder med 
tidsbegränsade bygglov

4

*	Totalt	45	kommuner	har	svarat,	men	fler	än	ett	alternativ	kan	anges.	
Källa:	Boverket,	Bostadsmarknadsenkäten,	2020.

De flesta kommunerna arbetar alltså samtidigt med flera 
olika boendelösningar för anvisade nyanlända. Det inne-
bär att nyanlända i olika skeden av sin bosättning erbjuds 
olika typer av mer eller mindre tillfälliga boendelösningar. 
13 av kommunerna uppger att anvisade nyanlända i första 

41.	 Göteborgs	stad,	Ökad	beredskap	i	samband	med	uppsägning	av	hyresavtal	för	nyanlända	i	genomgångsbostäder	efter	fyra	år.	Tjänsteutlåtande	fast-
ighetsnämnden	2019-10-21.

hand erbjuds permanenta bostäder. I 34 kommuner får ny-
anlända till en början andrahandskontrakt med varierande 
giltighetstid men de övergår till permanenta kontrakt eller 
förlängs tills att den nyanlända har en god möjlighet att 
etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen. 

De flesta kommuner erbjuder nyanlända de tagit emot 
på anvisning enligt bosättningslagen permanenta boen-
delösningar, men samtidigt tolkar vissa kommuner sitt 
bosättningsansvar som tidsbegränsat. Det kan komma att 
innebära att nyanlända som haft ett ordnat boende i flera år 
behöver hitta en ny bostad. Detta kan leda till hemlöshet, 
trångboddhet och flyttningar mellan kommuner.

Endast två kommuner, Göteborg och Lilla Edet, svarar 
att de nyanlända enbart hänvisas till den ordinarie bo-
stadsmarknaden när den temporära lösningen upphör. I 
Göteborgs stad har de anvisade nyanlända erbjudits ge-
nomgångsbostad, med andrahandskontrakt upp till fyra 
år. Beslut har fattats om att förlänga tiden till fem år för 
barnfamiljer. Under perioden 2016–2018 har anvisade 
nyanlända fått andrahandskontrakt för cirka 1 150 lägen-
heter.41 Mellan 2020 och 2022 ska dessa hushåll därför få 
råd och stöd för att själva ordna en ny bostad och flytta ut 
från sin nuvarande genomgångsbostad. 

Sammanfattningsvis är bostadsförsörjningen för nyanlän-
da en komplex fråga och i de allra flesta kommuner i länet 
finns ett underskott på bostäder för gruppen som helhet. 
Relativt många kommuner pekar dock på de lyckats få 
fram mer eller mindre permanenta lösningar för nyanlän-
da som anvisas enligt bosättningslagen där de arbetat med 
många olika typer av insatser. Däremot har många av de 
som själva bosätter sig i kommunen stora svårigheter att 
hitta en lämplig bostad. Det leder ofta till otrygga och dåli-
ga boendelösningar som kan försvåra möjligheten att fullt 
ut etablera sig i samhället och inte minst påverka barnens 
livssituation.
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Kommunalt	ansvar	men	med 
begränsad	räckvidd
Kommunerna har det generella ansvaret för bostadsför-
sörjningen men har inte möjlighet att påverka utveckling-
en fullt ut. Den långsiktiga bostadsförsörjningen syftar 
till att säkerställa att alla kan få en bostad som motsvarar 
deras behov. Kommunerna skapar genom fysisk plane-
ring förutsättningar för bostadsbyggande och kan i viss 
mån påverka inriktningen på byggandet. Det är bra och 
nödvändigt att bostadsbyggandet ökar, men nybyggda bo-
städer kan sällan direkt tillgodose behoven hos de hushåll 
som har det särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarkna-
den. Det finns också kommuner där det inte byggs särskilt 
mycket på grund av att de ekonomiska förutsättningarna 
inte bedöms vara tillräckligt goda. 

Som redovisats tidigare i kapitlet har kommunerna ett sär-
skilt ansvar för vissa grupper utifrån socialtjänstlagen och 
lagen om bosättning för nyanlända. När det gäller hemlösa 
och anvisade nyanlända arbetar kommunerna med ett an-
tal verktyg för att försöka lösa deras bostadsförsörjning. 
Trots detta är situationen ansträngd i många kommuner 
och den generella utvecklingen av bostadsmarknaden på-
verkar förutsättningarna för kommunernas särskilda arbe-
te för dessa grupper. 

42.	 Regeringen,	En	socialt	hållbar	bostadsförsörjning,	kommittédirektiv	Dir:2020:53,	7	maj	2020.

Möjligheterna för kommunerna att ensamma fullt ut påver-
ka utvecklingen på bostadsmarknaden när det gäller utbud 
och boendekostnader är på olika sätt begränsade. Det re-
sulterar i en bostadsmarknad där många har svårt att kunna 
få tag på en lämplig bostad och de sociala och ekonomiska 
effekterna är tydliga. Kommunerna kan inte ensamma lösa 
alla aspekter av situationen utan det behövs insatser från an-
dra aktörer, såväl på nationell nivå som bland aktörer inom 
byggande och finansiering. En översyn av den nuvarande 
bostadspolitiken har därför efterfrågats av många.

Regeringen har i maj 2020 tillsatt en ny utredning En 
socialt hållbar bostadsförsörjning.42 Syftet med utred-
ningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll 
som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, 
bland annat strukturellt hemlösa. Uppdraget innebär att 
utreda den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun 
som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet men 
även vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna 
förslag som ökar deras effektivitet.
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Riktlinjer	för	bostadsförsörjning	
och	mellankommunal	samverkan
Ny	mandatperiod	kräver	nya	riktlinjer
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
ska kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjningen 
varje mandatperiod. I april 2020 hade 44 av 49 kommu-
ner i länet antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Fem kommuner hade antingen så pass gamla riktlinjer att 
de ansåg att de inte längre var giltiga eller inga antagna 
riktlinjer alls.

Sju kommuner har antagit riktlinjer under nuvarande 
mandatperiod 2018–2022: Strömstad, Lilla Edet, Partille, 
Härryda, Borås, Skara och Lidköping. De flesta kommu-
ner har riktlinjer från föregående mandatperiod, men det 
finns också kommuner med äldre riktlinjer. Det är därför 
dags för många av länets kommuner att uppdatera och anta 
nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Borås
Borås kommun innehåller flera tätorter där Borås Stad är 
den näst största staden i Västra Götaland med cirka 113 000 
invånare. Kommunen antog nya riktlinjer för bostadsför-
sörjningen 2019 och riktlinjerna är uppdelade i tre olika 
delar. Del 1 – Riktlinjer för bostadsförsörjningen innehåll-
er kommunens verktyg för att arbeta med bostadsförsörj-
ningen, insatser för identifierade behov och kommunens 
mål för bostadsbyggandet. Denna delen syftar till att stöt-
ta den interna organisationen och antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Del 2 – Handlingsplan för 
bostadsförsörjning redovisar vilka byggmöjligheter som 
finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt 
som är i planeringsfasen. Denna delen redovisas årligen i 
Kommunstyrelsen. Del 3 – Befolknings- och bostadsana-
lys ska fungera som ett kunskapsunderlag för byggaktörer 
och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen 
samt redovisar kommunens demografi och behovsanalys.

Här är några exempel på mål och insatser som finns i rikt-
linjerna:

• Kommunens mål för bostadsbyggande är 600 bostäder 
per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. 
Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 procent från 
dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp 
till tankegångarna som presenteras i översiktsplanen. 

• De kommunala bostadsbolagen ska tillgodose att hy-
resbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga vill-
kor och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och 
erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet. 
beträffande storlek, standard och belägenhet.

• De kommunala bostadsbolagen ska också medverka 
till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har an-
svar för att framföra behovet av LSS, SoL, Vård- och 
omsorgsboende och motsvarande boendeformer i 
kommunal regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång plane-
ringskedjan inom kommunen.

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägen-
heter till nyanlända som omfattas av bostadsanvis-
ningslagen. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska 
tillgodose bostad för barn utan vårdnadshavare som 
är under 18 år.

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Bor-
ås ska verka för att tillgodose behovet av studentlägen-
heter och smålägenheter genom exempelvis planprio-
riteringar och samverkan med andra aktörer.
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Riktlinjernas	omfattning	och	kvalitet	ökar	i 
många	kommuner
Länets kommuner har varierande förutsättningar att arbeta 
med bostadsförsörjning och riktlinjer. Omfattningen och 
kvaliteten på kommunernas riktlinjer skiljer sig därför åt, 
men Länsstyrelsen kan se en generellt positiv utveckling. 
Under de senaste tre åren har en majoritet, 27 av länets 
kommuner, antagit riktlinjer som på olika sätt tar sig an de 
lokala utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen.

43.	 Läs	mer	om	Borås	riktlinjer	på	www.boras.se	och	läs	mer	om	Strömstads	riktlinjer	på	www.stromstad.se.

Några exempel på hur två olika kommuner hanterat rikt-
linjerna och de lokala förutsättningarna beskrivs i rutorna 
på föregående och nästa sida.43

Inga antagna riktlinjer

Riktlinjer antagna 2011–2014

Riktlinjer antagna 2015–2018

Riktlinjer antagna 2019–2022

Karta:	Riktlinjer	för	bostadsförsörjning	fördelade	på	man-
datperiod	när	de	antogs,	april	2020.
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Samverkan	mellan	och 
inom kommuner
Av länets 49 kommuner uppger 18 att man samverkar med 
andra kommuner i planeringen av bostadsförsörjningen. 
Den vanligaste typen av samverkan är att kommunerna 
har ett etablerat nätverk för samverkan inom kommunal-
förbundet, både för tjänstepersoner och politiker. När det 
gäller samverkan med andra aktörer så svarar 33 kommu-
ner att sådan samverkan sker. Exempel på detta är bland 
annat samverkan med det kommunala bostadsbolaget, 
privata aktörer och byggföretag samt genom bo-dialoger 

där kommunerna har en dialog med lokala aktörer för att 
informera om planerad nyproduktion. 

Nästan alla kommuner uppger i svaren i bostadsmark-
nadsenkäten att det finns en intern samverkan mellan fle-
ra förvaltningar vid planeringen av bostadsförsörjningen. 
Vanligast är att samverkan sker mellan stadsbyggnadsför-
valtning, socialförvaltning och kommunalt bostadsbolag, 
men även med övriga tekniska förvaltningar och kom-
munledning.

Strömstad
Strömstad med cirka 13 000 invånare antog nya riktlin-
jer för bostadsförsörjningen 2019. Riktlinjerna består av 
en huvuddel som bland annat innehåller kommunens mål 
och strategier, analys över befolkningsstrukturen och bo-
stadsmarknaden i Strömstad, redovisning av efterfrågan 
och flyttkedjor, behovsanalys, planberedskap samt en 
summering av kommunens riktlinjer och insatser för att 
möta identifierad behov och mål. Som bilagor finns ett 
dokument med gällande detaljplaner, en prognos av möj-
liga byggstarter av nya bostäder samt en årlig uppföljning 
av de mest prioriterade uppdragen som har identifierats i 
riktlinjerna.

Exempel på prioriterade uppdrag i Strömstads riktlinjer 
för bostadsförsörjningen:

Start	och	utveckling	av	prioriterade	bostadsprojekt

• För att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i takt 
med befolkningstillväxten behöver kommunen ha 
planlagd mark för att möjliggöra byggstart i takt med 
efterfrågan. I riktlinjerna för 2019–2030 finns, av po-
litiken, utpekade områden som ska prioriteras för bo-
städer under de kommande tio åren. För att tidplanen 
ska hållas krävs att projektens startas i tid och att de-
taljplanerna är laga kraftvunna så byggstart är möjlig 
enligt tidplanen. Kommunen har endast möjlighet att 
påverka byggstart på kommunala projekt.

Behov	av	fler	hyreslägenheter	med	rimliga	hyresnivåer	och	
fler	förturer	–	det	kommunala	bostadsbolagets	roll	

• Det finns ett behov av att ta fram fler lägenheter med 
förtur för sociala kontrakt samt serviceavtal. Det är 
framförallt det kommunala bostadsbolaget som enligt 

överenskommelser med Socialförvaltningen som er-
bjuder detta. Behovet av lägenheter är större än be-
fintligt utbud.

• Bostadsbolaget behöver utöka sitt bestånd med fler 
små samt större hyreslägenheter med rimliga hyres-
nivåer för att möta efterfrågan. Detta får dock inte ske 
på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller tvingar 
det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässig-
heten.

Vid	behov,	genomföra	förstudie	och	analys	av	eventuellt	
införande	av	bostadsförmedling	och	hyresgarantier

• En kommunal bostadsförmedling är ett verktyg som 
kommunen kan använda sig av. Med kommunal bo-
stadsförmedling menas en serviceinstans där bostä-
der från flera olika fastighetsägare förmedlas och där 
kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper som 
ska gälla.

• En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande 
från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till hushåll 
som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för 
ett eget boende men som trots detta har svårt att eta-
blera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med 
besittningsrätt.

• Kommunen bör undersöka om det föreligger behov, 
möjligheter och förutsättningar till införande av en 
kommunal bostadsförmedling eller kommunala hy-
resgarantier i Strömstad.
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Länsstyrelsens	insatser
Det är kommunerna som har ansvar för bostadsförsörj-
ningen där en central utgångspunkt är att det finns pla-
neringsmässiga förutsättningar i form av bland annat en 
kommunomfattande översiktsplan och detaljplaner som 
möjliggör framtida bostadsbyggnation. Länsstyrelsen 
ska ha en aktiv roll i kommunernas arbete med frågor om 
hushållning med mark och vatten (fysisk planering) och 
bostadsförsörjning. Länsstyrelsen är statens regionala 
myndighet och ska bidra till att lagstiftningen följs och att 
nationella och regionala mål förverkligas i länet. 

Länsstyrelsen	ska	bidra	till	att	bostadsbehovet	
tillgodoses
Länsstyrelsen har en bred verksamhet och styrs bland an-
nat av en länsstyrelseinstruktion. Sedan 2014 ska Länssty-
relsen enligt 5 § p.9 Förordning (2017:868) med länssty-
relseinstruktion i sin verksamhet verka för att behovet av 
bostäder tillgodoses.

En	god	bostadsförsörjning	–	prioritering	för	
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har identifierat en rad faktorer som utgör 
utmaningar för en långsiktigt hållbar utveckling i länet, 
bland annat bristen på bostäder. För att möta dessa utma-
ningar har Länsstyrelsen, utifrån Agenda 2030, tagit fram 
fem strategiska mål där En god bostadsförsörjning ingår 
i det strategiska målet Ett jämlikt och jämställt Västra 
Götaland. I samverkan med kommuner och övriga aktö-
rer ska Länsstyrelsen inrikta arbetet så att bästa möjliga 
förutsättningar uppkommer för att tillgodose invånarnas 
behov av bostäder, utan att ge avkall på anspråk som riks-
intressen eller andra förutsättningar för människors hälsa 
och välbefinnande.

44.	 Mer	information	om	aktuella	stöd	återfinns	på	Boverkets	hemsida,	https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/

Länsstyrelsen	roll	i	de	planeringsprocesser	som	
kommunerna driver
• Ger råd och stöd om tillämpningen av plan- och 

bygglagen och lagen om kommunernas bostadsför-
sörjningsansvar.

• Tillhandahåller planeringsunderlag och information 
för den fysiska planeringen och bostadsförsörjningen.

• Samordnar mellankommunala frågor i översiktspla-
ner och detaljplaner.

• Bevakar statliga intressen i översikts- och detaljplaner.

• Signalerar om Länsstyrelsen kan komma att ingripa 
mot det som föreslås i en översiktsplan vid en senare 
prövning (detaljplan, tillståndsärende) när det gäller 
särskilt utpekade lagstadgade prövningsgrunder.

• Ger råd och stöd i byggnadsnämndernas arbete med 
lovgivning och tillsyn.

• Arrangerar delregionala träffar med utvalda teman vid 
fyra tillfällen per termin.

• Genomför minst två kommunsamråd i länets alla 49 
kommuner där aktuella frågor inom samhällsplane-
ring och bostadsförsörjning lyfts fram.

Investeringsstöd
Länsstyrelsen handlägger och beslutar om investerings-
stöd till hyresbostäder samt bostäder för studerande och 
äldre. Vidare handlägger Länsstyrelsen också stöd till sol-
celler och energilagring av egenproducerad el.44

Länsstyrelsens	roll	enligt	lag	(2000:1383) 
om	kommunernas	bostadsförsörjningsansvar
Länsstyrelsen har en utpekad roll i bostadsförsörjningsla-
gen. Länsstyrelsen ska ge kommunerna råd, stöd och in-
formation för deras arbete med bostadsförsörjning. Den 
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här rapporten om läget på bostadsmarknaden är exempel 
på information som vänder sig till kommuner, bygg-
företag och andra aktörer. För att utveckla arbetet med 
bostadsförsörjning pågår ett kontinuerligt arbete mellan 
länsstyrelserna och Boverket.

Enligt lagen ska länsstyrelserna ges tillfälle att yttra sig 
över kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Länsstyrelsen ska också uppmärksamma kommunerna 
på behov av samordning mellan kommuner i frågor om 
bostadsförsörjning samt se till att en sådan samordning 
kommer till stånd.

Länsstyrelsernas	arbete	med	bostadsförsörjning
Årshjulet beskriver länsstyrelsernas arbete med bostads-
försörjning. I länsstyrelsernas regleringsbrev finns vanli-
gen ett eller ett par uppdrag som rör bostadsförsörjning. 
Under 2019 skulle länsstyrelserna »redovisa hur de har 
verkat för att behovet av bostäder tillgodoses, vad det 
strategiska arbetet bidragit till och vilka utmaningar som 
finns«. Länsstyrelsen redovisade uppdraget i årsredovis-
ningen för 2019 och konstaterade bland annat att vi har 
tagit fram planeringsunderlag som syftar till att underlätta 

kommunernas planprocess, lyft behovet av bostäder i en 
tidig dialog och bidragit till kunskapsuppbyggnad och råd-
givning om bostadsförsörjning. I årets regleringsbrev fick 
länsstyrelserna uppdraget att »stödja kommunerna i deras 
arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer«. Det 
ska redovisas i Bostadsmarknadsanalysen 2021.

Årligen samlar Länsstyrelsen in och kvalitetssäkrar Bo-
stadsmarknadsenkäten. Länsstyrelsen samlar också in de 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeö-
verföringar för föregående räkenskapsår där Länsstyrel-
sen bedömer om värdeöverföringarna är i enlighet med 
vad som regleras i lag (2010:879) om allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag.

Därutöver pågår ett kontinuerligt arbete med kommunbe-
sök, remisser, nätverksträffar, seminariearrangemang och 
externa och interna samverkansprojekt. 

Länsstyrelserna kan också få särskilda uppdrag direkt 
från ansvarigt departement. Ett sådant uppdrag var hem-
löshetsuppdraget som pågick mellan 2012–2016. Läns-
styrelserna fick därefter två liknande uppdrag, varav det 
sista slutrapporterades januari 2018.
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Regleringsbrev 
med uppdrag

Handläggardagar 
två dagar samarbete 
mellan länsstyrel-
serna och Boverket
Två dagar mars/april

Plan- och bostadsdagar
Två dagar slutet av maj

15 juni
Bostadsmarknadsanalysen 
lämnas in till Boverket

1 oktober
Allmännyttans 

värdeöverföringar 
lämnas till Boverket

Boverkets återkoppling
Bostadsmarknadsenkäten

Handläggardagar  
två dagar samarbete 

mellan länsstyrelserna  
och Boverket

Två dagar i november

Årscykel för länsstyrelsernas arbete med bostadsförsörjning

Länsstyrelsernas 
kvalitets säkring av 
Bostadsmarknads enkäten 
klar vecka 8

Kontinuerligt arbete  
löpande under hela året

 y Länsstyrelseinstruktionen §5 "I sin verksamhet 
verka för att behovet av bostäder tillgodoses"

 y Råd och stöd för kommunerna i deras arbete med 
bostads försörjningen och riktlinjer för bostads-
försörjningen (tidiga dialoger, seminarier etc.)

 y Yttrande över kommunernas förslag till rikt linjer 
för bostadsförsörjningen

 y Remisser från regeringskansliet, myndig heter m.fl.

 y Samverkan med myndigheter, regionala aktörer, 
kommuner och byggföretag

 y Intern samverkan, bland annat med social håll-
barhet, internremisser, översiktsplanering m.m.

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN – Arbetet pågår december–februari

Figur:	Årshjul	för	länsstyrelsernas
arbete	med	bostadsförsörjning.
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Dramatiskt	ökad	osäkerhet	om	förutsättningar	
för	bostadsbyggandet
Under 2019 ökade antalet invånare i länet något mindre än 
åren innan, något som främst berodde på lägre inflyttning 
från utlandet. Under 2019 minskade dessutom folkmäng-
den i 15 kommuner i länet.  I befolkningsprognosen från 
2019 antas takten i ökningen av folkmängden att sjun-
ka ytterligare. Det sker en ökad koncentration till Göte-
borgsregionen då 80 procent av det ökade antalet invånare 
fram till 2030 finns där samtidigt som folkmängden antas 
minska i 17 kommuner i andra delar av länet. Behovet 
av nya bostäder på grund av ökande folkmängd minskar 
därför också men skillnaderna mellan olika delar av länet 
är stora. 

De ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggandet 
förändrades drastiskt från mars 2020 på grund av corona-
pandemin. Under 2019 och början av 2020 var det fortfa-
rande goda ekonomiska förutsättningar med hög syssel-
sättning. Efter en lång period med snabbt ökande priser 
på bostadsrätter och småhus bröts den utvecklingen under 
2017 medan priserna förändrats relativt lite under 2018 
och ökade något under 2019. Sedan mars 2020 har priser-
na dock minskat märkbart på bostadsrätter. Osäkerheten 
om den framtida ekonomiska utvecklingen och därmed 
efterfrågan på bostäder innebär att takten i bostadsbyg-
gandet i riket riskerar att sjunka ytterligare under de kom-
mande åren. 

Kraftigt	ökat	bostadsbyggande	i	länet	
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i Västra Göta-
lands län vilket är 2 400 fler än 2018 och den högsta nivån 
sedan 1991. I nyproduktionen finns också en blandning 
av upplåtelseformer där byggandet av bostadsrätter och 
hyresrätter står för en i stort sett lika stor andel av det to-
tala byggandet. Många kommuner har skapat planmässiga 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande de senaste 

åren och har förväntningar om en ökning av byggandet 
framöver. Den nuvarande osäkerheten om samhällsut-
vecklingen innebär dock att det finns risk för att dessa 
förväntningar inte infrias.

Antalet påbörjade bostäder i länet ökade något under 
2019, främst på grund av bostadsbyggandet i Göteborg låg 
kvar på en mycket hög nivå men även att det ökade något 
i Fyrbodal. I Boråsregionen men framför allt i Skaraborg 
minskade antalet jämfört med 2018. I riket totalt minskade 
dock antalet påbörjade bostäder.

Länsstyrelsen har beräknat att ökningen av antalet hus-
håll i länet innebär ett behov av 6 400 nya bostäder per år 
de kommande tio åren. En utmaning för samtliga aktörer 
inom bostadssektorn är fortsatt att byggtakten totalt i lä-
net under ett antal år framöver behöver ligga kvar på en 
relativt hög nivå. 

Stor	utmaning	att	tillgodose	bostadsbehoven	
men	några	ljuspunkter
Trots ökat bostadsbyggande har många människor i länet 
under en längre tid inte kunnat tillgodose sina behov av 
en bra bostad. Problemen är fortsatt mycket stora i stora 
delar av länet men några positiva tendenser finns. Antalet 
kommuner i länet som bedömer att det är underskott på 
bostäder i kommunen har minskat jämfört med tidigare år 
från i stort sett alla till 42. Dessutom ökade antalet kom-
muner som antar att det blir balans på bostadsmarknaden 
på tre års sikt från 10 till 18 i år. Det är alltså fler kommuner 
som bedömer att det är balans såväl nu som om tre år än 
det varit de senaste åren. Förklaringen antas vara såväl 
ökat bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre 
takt eller till och med minskar.

Hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden som 
har svag ekonomi och svagt kontaktnät har fortfarande 
svårt att hitta en första bostad i stora delar av länet. Hem-

Slutsatser
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löshet, trångboddhet och boendesegregation är exempel 
på sociala konsekvenser av en tuff bostadsmarknad. En 
positiv förändring är dock att årets kartläggning av hem-
lösheten i Göteborg visar att den minskat betydligt jämfört 
med situationen 2019.

Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger ytterst hos 
kommunerna men möjligheterna för dem att ensamma 
och fullt ut påverka utvecklingen på bostadsmarknaden 
när det gäller utbud och boendekostnader är på olika sätt 
begränsade. I brist på en välfungerande bostadsmarknad 
ställs därför generellt höga krav på kommunala insatser 
för att ordna bostäder till hushåll som saknar möjlighet att 
få tag på en bostad på egen hand. En översyn av bostads-
politiken har därför efterfrågats av många. Regeringen 
tillsatte i maj 2020 en ny utredning som syftar till att skapa 
förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning 
som underlättar situationen för hushåll som har svårt att 
skaffa en bostad på marknadens villkor. 
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Bilaga 3. 

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS 
BOSTADSFÖRSÖRJNING 2019-2030: PRIORITERADE UPPDRAG 

 
Kommunen rår inte ensam över bostadsbyggandets omfattning, inriktning och lokalisering. Det måste 
finnas en aktiv vilja att bygga i kommunen bland byggintressenter och fastighetsägare. 
Bostadsbeståndet måste utvecklas så det finns en bostad åt alla. För att framgångsrikt kunna 
genomföra riktlinjerna förutsätts en god samverkan mellan berörda aktörer och intressenter på 
bostadsmarknaden. 

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska beslutas av kommunfullmäktige och omarbetas 
minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna ska följas upp en gång per år och rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

För att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska kunna genomföras i praktiken behöver ett 
antal åtgärder och uppdrag tilldelas kommunens förvaltningar. Nedanstående lista följs upp och 
uppdateras en gång per år, med underlag för beslut och rapportering till kommunstyrelsen.  

Nedanstående uppdrag bygger på nyttjande av de verktyg som kommunen har för att styra 
bostadsförsörjningen i sin kommun (se avsnitt 4.5 i riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning 
2019-2030).  

 

START OCH UTVECKLING AV PRIORITERADE BOSTADSPROJEKT 

 

För att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver kommunen 
ha planlagd mark för att möjliggöra byggstart i takt med efterfrågan. I riktlinjerna för 2019-2030 finns, 
av politiken, utpekade områden som ska prioriteras för bostäder under de kommande tio åren. För att 
tidplanen ska hållas krävs att projektens startas i tid och att detaljplanerna är laga kraftvunna så 
byggstart är möjlig enligt tidplanen. Kommunen har endast möjlighet att påverka byggstart på 
kommunala projekt. 

Start för kommunala bostadsprojekt ska ske enligt följande politiskt beslutade prioritering: 

1. Rådhusberget- cirka 285 lägenheter (enligt programsamråd år 2016) 
2. Vattentornsberget i centrala Strömstad- cirka 15 friliggande villor enligt FÖP Strömstad, Skee 
3. Mällbyhöjden södra, cirka 1 000 boendeenheter enligt FÖP Strömstad, Skee 

Ansvar:  
Mark- och exploateringsavdelningen startar, driver och ansvarar för projektens genomförande, 
medan planavdelningen upprättar detaljplanerna, vilket sker löpande 

  



 

 

BEHOV AV FLER HYRESLÄGENHETER MED RIMLIGA HYRESNIVÅER OCH FLER 
FÖRTURER –  DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGETS ROLL 

 

Det finns ett behov av att ta fram fler lägenheter med förtur för sociala kontrakt samt serviceavtal  (se 
kapitel 3.3 i Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning 2019-2030). Det är framförallt det 
kommunala bostadsbolaget som enligt överenskommelser med Socialförvaltningen som erbjuder 
detta. Behovet av lägenheter är större än befintligt utbud.  

Bostadsbolaget behöver utöka sitt bestånd med fler små samt större hyreslägenheter med rimliga 
hyresnivåer för att möta efterfrågan. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer 
eller tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten. 

Ansvar:  
Det sker kontinuerliga dialoger mellan Socialförvaltningen och Strömstadsbyggen i ovanstående 
frågeställning kring förturer, men om fler bostäder ska byggas, där kommunen vill påverka 
upplåtelseform och prisbild för hyresnivån krävs det politiska beslut om uppdrag till Strömstadsbyggen 
att bebygga ett specifikt område. Boverket pekar på detta som ett viktigt verktyg för kommunen att 
använda för att styra bostadsförsörjningen lokalt.  

 

BOSTADSPORTAL PÅ KOMMUNENS WEBBPLATS  

 

Boverket pekar på att kommunerna kan hjälpa bostadssökande genom att på sin webbplats lista 
befintliga hyresvärdar med hjälp av en bostadsportal. Detta underlättar för nya potentiella invånare 
att hitta en bostad.  

Ansvar:  
Kommunikationsavdelningen, utfört senast under 2020. 

 

  



 

VID BEHOV, GENOMFÖRA FÖRSTUDIE OCH ANALYS AV EVENTUELLT 
INFÖRANDE AV BOSTADSFÖRMEDLING OCH HYRESGARANTIER 

 

Bostadsförmedling 

Enligt 7§ i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att  ”om det behövs 
för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera 
kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan 
bostadsförmedling”. En kommunal bostadsförmedling är ett verktyg som kommunen kan använda sig 
av. Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från flera olika 
fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper som ska gälla.  
 
Kommunal hyresgaranti 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta 
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsrätt. Exempelvis 
kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men ändå ha en löpande 
inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för 
hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. 
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på 
5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Det förekommer även att 
kommuner ställer ut hyresgarantier utan statligt bidrag. 

Kommunen bör undersöka om det föreligger behov, möjligheter och förutsättningar till införande av 
en kommunal bostadsförmedling eller kommunala hyresgarantier i Strömstad. 

Ansvar:  
Kommungemensam fråga, Socialförvaltningen i samarbete med berörda verksamheter och bolag.  



Bilaga 2 

PROGNOS MÖJLIG BYGGSTART AV BOSTÄDER 

Nedan redovisas en prognos för möjlig byggstart av bostäder för pågående samt kommande 
prioriterade detaljplaner för bostäder. Ett antagande har gjorts om när detaljplanerna kan antas och 
därutöver har ett generellt påslag lagts till om två år för projektering och i ordningsställandet av 
infrastruktur. Antal bostäder som redovisas för respektive detaljplan är det totala antalet bostäder 
som detaljplanen beräknas medge, vilket inte är det samma som antalet bostäder som byggs inom 
perioden. Antaganden om hur många bostäder som byggs inom respektive period redovisas ej, utan 
uppföljning av det beräknade utfallet sker löpande årligen till kommunstyrelsen.  
Hur fördelningen kommer ske mellan de olika typerna av bostäderna studeras i respektive detaljplan. 
 

*Kommande prioriterade kommunala bostadsprojekt som ännu inte finns politiskt beslut om att 
påbörja har markerats med rött i tabellen nedan. 

Pågående och 
kommande planerade 
detaljplaner för 
bostäder 

Prognos möjlig byggstart av bostäder (byggnation pågår 
dock under flera år) 

  Status 2019 2020-2024 2025-2030 

Kommunen/ 
Strömstadsbyggen (STB)       

Canning, lgh Detaljplan beräknas antas 
år 2020 350   

Korsnäs, Tjörnö, fril  Detaljplan beräknas antas 
år 2019 10   

Mällbygård, 
lgh/fril/parhus 

Detaljplan beräknas antas 
år 2020  100   

Mällbyhöjden södra, 
lgh/fril/parhus/radhus 

Område i FÖP centrum-
Skee.     1 000* 

Rådhusberget, lgh/parhus Planprogram hösten 
2016. 170   

Vattentornsberget i 
Strömstad,  fril 

Område i FÖP centrum-
Skee 15*   

Privata projekt       

Lilla Åseröd, lgh/fril Detaljplan beräknas antas 
år 2019 100 

  

Stensvik, fril 
Upphävd, nytt 
planbesked hösten 2018 18   

Rossö 2:16, fril Detaljplan beräknas antas 
år 2020 10  

Summa   773 1 000 

Totalt antal planerade bostäder åren 2019-2030: 1 773 
  



Bilaga 1. 

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Nedan redovisas gällande (laga kraftvunna) detaljplaner för bostäder som är delvis eller helt 
obebyggda, där antalet kvarstående bostäder redovisas för respektive detaljplan. 

 

Gällande detaljplaner för bostäder 
Kommunen/ Strömstadsbyggen (STB)  Status 2019 Kvarstående 

Hjältsgård 6:1, Skee (vid ishallen), fril Obebyggd 31 

Hjältsgård 6:139 mfl, lgh (STB) Delvis obebyggd 35 

Magistern, lgh (STB)  Obebyggd 36 

Privata projekt   
Flåghult 1:51, fril Delvis obebyggd 6 

Hålkedalen 1:7, fril Obebyggd 35 

Hällestrand 1:62, lgh Obebyggd 37 

Kile 1:22, 1 fril+ 4lgh Obebyggd 5 

Kungbäck 1:144, fril Delvis obebyggd 10 

Kv Skepparen- Hedelinska, lgh  Obebyggd 25 

Källviksdalen, fril Byggnation pågår 26 

Lervik 1:1, fril Delvis obebyggd 25 

Myren, lgh Obebyggd 250 

Mällbydalen, Bygglov 27 fril. Etapp 3: 40 fril  Delvis obebyggd 67 

Nyckleby 1:33 (tjärnö) , 20 fril + 15lgh Obebyggd 35 

Sadelmakaren, lgh Byggnation pågår 30 

Spinnaren 1, lgh Bygglov lämnat 2016-obebyggd 19 

Torsken 7, lgh Byggnation pågår  14 

Totalt antal bostäder 686 
*Endast detaljplaneområden med minst fem kvarstående obebyggda bostäder redovisas.  

 



 
 

  
  

Befolkningsprognos Västra Götaland 2020-2040  

 

 

Presentation av SCB:s befolkningsprognos 

I år gör Västra Götalandsregionen inte någon egen befolkningsprognos eftersom Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har börjat göra och publicera prognoser på kommunnivå. Så denna rapport liksom 
övriga publikationer om befolkningsprognosen är alltså baserade på SCB:s officiella kommun-
prognoser. Beräkningarna av det framtida antalet födda, döda och antalet som flyttar, bygger på att 
den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver. Kommunernas egna planer eller mål för 
till exempel bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. Beräkningarna bygger på vad som 
observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och 
stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär 
att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen 
endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också 
att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren. Den nationella framskrivning som ligger till grund 
för de regionala framskrivningarna togs fram den 16–20 mars 2020, i början av coronautbrottet i 
Sverige. Varken kommande förändringar av dödligheten eller de ekonomiska konsekvenserna gick då, 
och inte heller nu, att helt överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur som i 
efterhand har blivit tydligare. En lågkonjunktur kan ha stor påverkan på migrationen, barnafödandet 
och inrikes omflyttningen. De senaste månaderna har det också observerats en överdödlighet i 
Sverige, särskilt i några län och kommuner. Det är i dagsläget ännu för tidigt att säga hur corona-
pandemin kommer att påverka befolkningsutvecklingen under resten av året, och i än mindre grad, 
på ännu längre sikt.  

Befolkningen ökar i Västra Götaland 

Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 
1,89 miljoner invånare 2040. Det innebär 165 000 
fler invånare 2040 jämfört med 2019, d.v.s. i 
genomsnitt cirka 7 800 fler invånare varje år.  

Befolkningsökningen prognostiseras vara som störst 
under 2020 med en befolkningsökning på cirka 
12 000. Sedan minskar ökningen successivt, så att 
den ligger på mellan 8–11 000 personer för åren 
2021–2030 och 5–7 000 för åren 2031–2040. 

Invandring största bidraget till 
befolkningsökningen  

Flyttnettot, och då framförallt utrikes flyttnettot, har 
de senaste åren gett det största bidraget till 
befolkningsökningen och förväntas fortsätta vara 
den största faktorn de kommande åren. Från 2033 
och framåt förväntas dock födelseöverskottet och 
flyttnettot ge ungefär lika stora bidrag till 
befolkningsökningen. 
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Invånarna 80 år eller äldre blir 68% fler 

År 2019 fanns det cirka 88 000 invånare som var 
80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet 
beräknas öka med 68 procent till 2040, till 
148 000 invånare. Det innebär att andelen i 
befolkningen ökar från 5 till knappt 8 procent 
2040.  

Övriga åldersgrupper ökar också i antal med 
mellan 3 och 15 procent, men eftersom ålders-
grupperna ökar olika mycket så kommer deras 
respektive andelar i befolkningen att förändras.  
Andelen barn (0–18 år) beräknas minska något, 
från 22 procent till knappt 21 procent, medan 
andelen invånare 65–79 år i befolkningen 
beräknas vara oförändrad, kring 15 procent. 
Andelen av befolkningen i åldrarna 19–30 år 
respektive 31–64 år beräknas minska med cirka 
en resp. två procentenheter. 

Sammantaget innebär det att försörjningskvoten 
ökar från 72 till 77 från 2019 till 2040. 
Försörjningskvoten beskriver hur många individer 
i åldrarna 0-19 år och 65+ år som det går på varje 
100 personer i åldrarna 20-64 år. 

Antalet äldre män ökar mest 

Historiskt har antalet äldre kvinnor varit betydligt 
högre än antalet äldre män. År 2000 var 64 
procent av invånarna 80 år eller äldre kvinnor. 
Den andelen har sedan sjunkit till 60 procent år 
2019 och förväntas sjunka ytterligare, till 55 
procent år 2040 i takt med att skillnaden i 
medellivslängd mellan män och kvinnor fortsätter 
minska. Antalet män 80 år eller äldre beräknas att 
öka från 35 400 till 66 000, en ökning med drygt 
86 procent. 

Antalet yngre män i befolkningen har under lång 
tid överstigit antalet yngre kvinnor eftersom det 
föds fler pojkar än flickor. Totalt har det ändå 
funnits fler kvinnor än män i befolkningen 
eftersom kvinnoöverskottet bland de äldre varit 
så stort. I takt med att antalet äldre män ökat har 
dock kvinnoöverskottet succesivt minskat och 
2014 var det för första gången fler män än 
kvinnor i Västra Götaland. Till år 2040 
prognostiseras det finnas nästan 30 000 fler män 
än kvinnor i befolkningen. 

 

 

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Procentuell förändring av antal 
invånare jmf 2019 per åldersgrupp

0-18 år 19-30 år 31-64 år

65-79 år 80+ år

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Andel av invånare per åldersgrupp 
2000-2040

0-18 år 19-30 år 31-64 år

65-79 år 80+ år

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000

1 000 000

kv m kv m kv m

2000 2019 2040

Antal invånare per åldersgrupp & kön 
2000, 2019 & 2040

80+

65-79

31-64

19-30

0-18



 
 

Befolkningstillväxt i de flesta delregioner  
I början av 2017 passerade befolkningsantalet i 
Göteborgsregionen en miljon invånare och 
antalet förväntas fortsätta öka, med totalt 
nästan 204 000 invånare till 2040. Näst störst 
befolkningsökning förväntas i Sjuhärad med 
knappt 14 000 personer från 2019, d.v.s. 6 
procent. Även invånarantalet i Skaraborg 
förväntas öka, om än med blygsammare siffror, 
totalt med ca 10 000 personer, vilket motsvarar 
en ökning med knappt 4 procent. Fyrbodal 
förväntas minska med cirka 7 000 personer 
vilket innebär knappt 3 procent minskning. 
 

Mer än var fjärde invånare i Fyrbodal och 
Skaraborg är 65 år eller äldre år 2040 

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre 
prognostiseras öka i samtliga delregioner. 
Skaraborg och Fyrbodal har idag den högsta 
andelen invånare 65 år eller äldre och beräknas 
ha det även 2040, med knappt 29 procent i 
Fyrbodal och 26 procent i Skaraborg. 
 
Även i Göteborgsregionen och Sjuhärad ökar 
andelen äldre, men Göteborgsregionen 
förväntas även framöver ha en betydligt lägre 
andel äldre än övriga delregioner.  
 

 

Flyttnettot bidrar mest till befolknings-
ökningen i Skaraborg och Sjuhärad 

I alla delregioner utom Göteborgsregionen är 
det främst utrikes flyttnettot som ger det 
största bidraget till befolkningsökningen under 
hela perioden fram till 2040. Framför allt i 
Skaraborg och Sjuhärad är utrikes flyttnettot 
större än födelsenettot under hela perioden.  

I Göteborgsregionen är både utrikes och inrikes 
flyttnettona högre än födelseöverskottet i 
början på perioden men mot slutet förväntas 
förhållandet bli det omvända.    
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Mölndal förväntas ha störst 
befolkningsökning till 2040 

Mölndal, Lerum, Alingsås, Skövde och Mark 
är de kommuner som beräknas ha högst 
procentuell befolkningsökning till 2040 
jämfört med 2019.  
 
Befolkningsökningen i Mölndal beräknas bli 
63 procent, vilket motsvarar ca 3 procents 
ökning om året. Den här ökningen är 
beroende av SCB:s antagande om en 
fortsatt stor inrikes inflyttning och det råder 
en viss osäkerhet om det kommer fortsätta 
så under hela prognosperioden. 
 
Ungefär två av tre kommuner i Västra 
Götaland förväntas växa i befolkningsantal 
eller ha ungefär samma antal invånare 2040 
som 2019. Några kommuner i Fyrbodal och 
Skaraborg, som t.ex. Bengtsfors, Mellerud, 
Färgelanda och Gullspång förväntas minska 
i befolkningsantal.  

Försörjningskvoten, d.v.s. hur många 
individer i åldrarna 0–19 år och 65+ år som 
det går på varje 100 personer i åldrarna 20–
64 år, beräknas öka i alla kommuner utom 
de fem med högst procentuell befolknings-
ökning, d.v.s. Mölndal, Lerum, Alingsås, 
Skövde och Mark. Tjugoen kommuner 
beräknas få försörjningskvoter över 100, 
d.v.s. det kommer finnas fler barn och äldre 
än invånare mellan 20–64 år.  

Högst försörjningskvot 2019 hade Gullspång 
med en kvot på 99. Högst kvot år 2040 
förväntas Mellerud ha med 127.  

En detaljerad redovisning av prognosen efter år, 
kommun, 1-årsklass samt kön finns i 
statistikdatabasen: 
www.vgregion.se/statistikdatabas  
 
Prognosen är detta år utförd av SCB och det är 
deras antaganden om dödlighet, födelsetal samt 
in- och utrikes flyttningar som ligger till grund för 
prognosen. För mer information, gå in på 
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befo
lkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/region
al-befolkningsframskrivning-2020-2030/ 

2019 2040 2019 2040
Ale 31 400 31 900 2% 76 93
Alingsås 41 400 49 800 20% 84 83
Bengtsfors 9 800 7 900 -19% 96 122
Bollebygd 9 500 10 700 13% 84 90
Borås 113 200 119 200 5% 73 80
Dals-Ed 4 800 4 400 -9% 92 114
Essunga 5 700 6 400 13% 93 94
Falköping 33 200 32 900 -1% 85 97
Färgelanda 6 600 6 000 -10% 88 104
Grästorp 5 700 5 800 1% 87 105
Gullspång 5 300 4 900 -8% 99 123
Göteborg 579 300 655 500 13% 58 62
Götene 13 200 12 600 -4% 89 104
Herrljunga 9 500 9 500 1% 85 98
Hjo 9 200 9 400 2% 94 105
Härryda 38 000 40 000 5% 79 87
Karlsborg 6 900 6 600 -5% 98 109
Kungälv 46 300 49 700 7% 77 92
Lerum 42 600 53 600 26% 83 77
Lidköping 40 100 41 000 2% 81 92
Lilla Edet 14 100 13 200 -6% 74 103
Lysekil 14 600 13 300 -9% 96 120
Mariestad 24 500 24 500 0% 88 97
Mark 34 800 40 200 16% 85 80
Mellerud 9 300 7 700 -17% 94 127
Munkedal 10 500 10 200 -3% 89 101
Mölndal 69 400 112 900 63% 65 49
Orust 15 200 14 900 -2% 94 112
Partille 39 300 41 600 6% 73 82
Skara 18 800 17 700 -6% 80 89
Skövde 56 400 67 200 19% 70 69
Sotenäs 9 100 9 100 1% 96 113
Stenungsund 26 800 27 800 4% 79 92
Strömstad 13 200 11 600 -12% 82 105
Svenljunga 10 800 10 300 -4% 88 99
Tanum 12 800 13 000 1% 95 113
Tibro 11 200 11 600 4% 86 90
Tidaholm 12 800 13 200 3% 83 89
Tjörn 16 000 16 200 1% 93 113
Tranemo 11 900 11 200 -6% 88 101
Trollhättan 59 100 61 800 5% 74 84
Töreboda 9 300 8 600 -7% 87 99
Uddevalla 56 700 58 500 3% 79 94
Ulricehamn 24 700 26 200 6% 84 94
Vara 16 000 16 300 1% 83 89
Vårgårda 11 800 12 300 4% 81 96
Vänersborg 39 600 36 700 -7% 84 106
Åmål 12 600 11 600 -8% 93 113
Öckerö 12 900 13 600 5% 91 107
Västra Götaland 1 725 900 1 890 800 10% 72 77

Kommun
Antal invånare Procentuell 

förändring
Försörjningskvot

http://www.vgregion.se/statistikdatabas
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/regional-befolkningsframskrivning-2020-2030/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/regional-befolkningsframskrivning-2020-2030/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/regional-befolkningsframskrivning-2020-2030/
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KSau § 285 Omklassificering av exploateringsprojekt 
98210 avseende småbåtshamn till 
investeringsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen 
föreligger. 

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet, ca 295 000 kr, resultatförs hos kommunstyrelsen så snart 
godkännande av kommunstyrelsen föreligger.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens 
samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget.

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses överföras till investeringsprojektet.

Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på 
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka 248 000 
kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet som inte är 
aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför att 
resultatfört hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden som 
föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses 
resultatföras hos kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-26 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 90
Tjänsteskrivelse 2020-10-30 av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen 
föreligger. 

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet, ca 295 000 kr, resultatförs hos kommunstyrelsen så snart 
godkännande av kommunstyrelsen föreligger.

Beslutet skickas till
KS-diariet
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Kommunstyrelsen

Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 avseende 
småbåtshamn till investeringsprojekt

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen föreligger. 

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet, ca 295 045 kr, resultatförs hos kommunstyrelsen så snart 
godkännande av kommunstyrelsen föreligger.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens 
samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget.

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses överföras till investeringsprojektet.

Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på 
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka 248 000 
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Fig 1. Karta redovisande norra delen av Starekilen, 
där kommunen äger fastigheter inom skrafferad 
yta.

kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet som inte är 
aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför att 
resultatfört hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden som 
föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses 
resultatföras hos kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen har sedan 60-talet ägt 
fastigheten Hålkedalen 1:27, vilken är 
belägen i den norra delen av 
Starekilen, se skrafferat område på 
karta (figur 1). Kommunen har under 
senare år successivt förvärvat ett antal 
fastigheter och byggnader inom det 
skrafferade området i syfte att kunna 
utveckla en kommunal småbåtshamn. 

För att möjliggöra en småbåtshamn 
krävs en ny detaljplan för området. 
Genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande området men 
av olika anledningar aldrig slutförts där 
någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde ett nytt planarbete 
under 2018 där ett programsamråd 
hölls vid årsskiftet 2018/2019. 
Utredningsarbete pågår för att kunna 
slutföra planläggningen för att möjliggöra anläggandet av en småbåtshamn.

I exploateringsbudgeten för 2020 finns 2,4 miljoner avsatt för projektet.
De av kommunens hittills genom åren nedlagda kostnader som finns bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 avser intern handläggningstid för detaljplan med 
tillhörande utredningar samt markförvärv.  

Omklassificering av projekt

Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget. 
En exploatering innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier, vilket inte är 
avsikten med det aktuella projektet.



3 (4)

2020-10-30 Ärende: KS/2020-0554

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses att överföras till investeringsprojektet.

Enligt RKR:s rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar (november 
2018) är endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) aktiverbart på 
investeringsprojekt.
Det innebär att det för närvarande finns kostnader om cirka 248 000 kronor för 
intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet som därmed inte är 
aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför att 
resultatföras hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden som 
föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsen beslut som avses att 
resultatföras hos kommunstyrelsen.

Det bokförda värdet om 4 miljoner kronor avseende fastighetsförvärv som 
belastar exploateringsprojektet 98210 avses överföras till anläggningsregistret. 
Värdet avses fördelas enligt samma procentuella fördelning som gäller för 
taxeringsvärdet på fastigheten, vilket ger ett bokfört värde om 1 760 000 kr för 
byggnaden och 2 240 000kr för tomtmarken.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förändringen i klassificeringen från exploateringsprojekt till ett 
investeringsprojekt medför en utökad investeringsbudget för tekniska nämnden 
för 2020.

Investeringsprojektet avses därefter redovisas med separat budget för 2021 
belastande tekniska nämnden.

Juridiskt perspektiv 
Kommuner ska förutom lagens bestämmelser ta hänsyn till allmänt accepterade 
normer för kommunal bokföring och redovisning. Förslaget innebär att 
kommunen följer RKRs rekommendationer och därmed har en god 
redovisningssed.

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.
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Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26

Beslut i Tekniska Nämnden TN §90 TN/2019-0003

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
Tekniska Nämnden
KS-diariet
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
William Lindahl, Ekonomiavd.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

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

TN/2019-0003

TN § 90 Omklassificering av exploateringsprojekt 
98210 avseende småbåtshamn till 
investeringsprojekt

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya 
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av 
kommunstyrelsen föreligger. 

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet resultatförs hos kommunstyrelsen så snart godkännande av 
kommunstyrelsen föreligger. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens 
samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget.

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya 
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för 
närvarande till cirka 948 500 kronor, men då utredningsarbete pågår kommer 
kostnaderna öka fram till dess att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är 
den faktiska bokförda kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter 
kommunstyrelsens beslut som avses att överföras till investeringsprojektet.

Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på 
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka 
248 000 kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet 
som inte är aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför 
att resultatföras hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses 
att resultatföras hos kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya 
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av 
kommunstyrelsen föreligger. 

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet resultatförs hos kommunstyrelsen så snart godkännande av 
kommunstyrelsen föreligger. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
Akten
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Tekniska förvaltningen 2020-08-26 Ärende: TN/2019-0003
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 avseende 
småbåtshamn till investeringsprojekt

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta 

Att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

Att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen föreligger. 

Att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet resultatförs hos kommunstyrelsen så snart godkännande av 
kommunstyrelsen föreligger. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens 
samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget.

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses att överföras till investeringsprojektet.

Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på 
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka 
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Fig 1. Karta redovisande norra delen av Starekilen, 
där kommunen äger fastigheter inom skrafferad 
yta.

248 000 kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet 
som inte är aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför 
att resultatföras hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden 
som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses 
att resultatföras hos kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen har sedan 60-talet ägt 
fastigheten Hålkedalen 1:27, vilken är 
belägen i den norra delen av 
Starekilen, se skrafferat område på 
karta (figur 1). Kommunen har under 
senare år successivt förvärvat ett antal 
fastigheter och byggnader inom det 
skrafferade området i syfte att kunna 
utveckla en kommunal småbåtshamn. 

För att möjliggöra en småbåtshamn 
krävs en ny detaljplan för området. 
Genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande området men 
av olika anledningar aldrig slutförts där 
någon detaljplan vunnit laga kraft. 
Kommunen inledde ett nytt planarbete 
under 2018 där ett programsamråd 
hölls vid årsskiftet 2018/2019. 
Utredningsarbete pågår för att kunna 
slutföra planläggningen för att möjliggöra anläggandet av en småbåtshamn.

I exploateringsbudgeten för 2020 finns 2,4 miljoner avsatt för projektet.
De av kommunens hittills genom åren nedlagda kostnader som finns bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 avser intern handläggningstid för detaljplan med 
tillhörande utredningar samt markförvärv.  

Omklassificering av projekt

Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget. 
En exploatering innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier, vilket inte är 
avsikten med det aktuella projektet.
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För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses att överföras till investeringsprojektet.

Enligt RKR:s rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar (november 
2018) är endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) aktiverbart på 
investeringsprojekt.
Det innebär att det för närvarande finns kostnader om cirka 248 000 kronor för 
intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet som därmed inte är 
aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför att 
resultatföras hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden som 
föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsen beslut som avses att 
resultatföras hos kommunstyrelsen.

Det bokförda värdet om 4 miljoner kronor avseende fastighetsförvärv som 
belastar exploateringsprojektet 98210 avses överföras till anläggningsregistret. 
Värdet avses fördelas enligt samma procentuella fördelning som gäller för 
taxeringsvärdet på fastigheten, vilket ger ett bokfört värde om 1 760 000 kr för 
byggnaden och 2 240 000kr för tomtmarken.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förändringen i klassificeringen från exploateringsprojekt till ett 
investeringsprojekt medför en utökad investeringsbudget för tekniska nämnden 
för 2020.

Investeringsprojektet avses därefter redovisas med separat budget för 2021 
belastande tekniska nämnden.

Juridiskt perspektiv 
Kommuner ska förutom lagens bestämmelser ta hänsyn till allmänt accepterade 
normer för kommunal bokföring och redovisning. Förslaget innebär att 
kommunen följer RKRs rekommendationer och därmed har en god 
redovisningssed.

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.
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Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
Kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten, TN/2019-0003
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-25

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

KS/2020-0516

KSau § 295 Översyn av exploateringsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunens resultat.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 

Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.

Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet 
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor 
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 89, TN/2020-0521
Tjänsteskrivelse, 2020-11-24, av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunens resultat.

Beslutet skickas till
KS-diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-30 Ärende: KS/2020-0516
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

Översyn av exploateringsprojekt

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta finansens resultat.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 

Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.

Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet 
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor 
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för finansen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,  2020-09-11, av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 89, TN/2020-0521
Tjänsteskrivelse, 2020-11-24, av ekonomichef Carsten Sörlie
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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
Tekniska Nämnden
KS-diariet
Diana Johansson, redovisningsansvarig
William Lindahl, ekonomiavdelningen
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06

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

TN/2020-0521

TN § 89 Översyn av exploateringsprojekt

Tekniska nämndens beslut
att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunstyrelsens 
resultat.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 
Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.
Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet 
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor 
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunstyrelsens 
resultat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
Akten
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Tekniska förvaltningen 2020-09-11 Ärende: TN/2020-0521
Mark- och exploateringsavdelningen
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Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Översyn av exploateringsprojekt

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden 

Att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunstyrelsens 
resultat.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 
Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.
Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet 
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor 
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för kommunstyrelsen.

Ärendet
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt. 
Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.
Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att de hanteras enligt följande:

Drivnäs (98816)
Området var aktuellt som blivande exploateringsområde för industri i FÖP 
centrum-Skee. En naturinventering togs fram år 2016 parallellt med FÖP för att 
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närmare studera möjligheterna till en exploatering utifrån gällande naturvärden, 
vilken utgjort bilaga till FÖP.
Då området utpekas som område med höga naturvärden i senaste versionen av 
FÖP kommer inte området längre vara aktuellt för en exploatering varför 
projektet föreslås att avslutas.

Kostnaden om 24 500 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Grandalen (98208)
Tekniska nämnden gav 2005-03-01, § TN 24, dnr TN/2005-0059 i uppdrag till 
tekniska förvaltningen att ansöka om planläggning av Grandalen och 
omkringliggande uppställningsytor för att reglera de begränsningar som kommer 
finnas för deponiområdet. Hur finansiering skulle ske framgick inte av beslutet.
Detaljplaneavtal tecknades 2006-07-11 med miljö- och byggnämnden där tekniska 
förvaltningen var beställare, se handling 12, dnr TN/2005-0059.
Detaljplanen, Detaljplan för del av (Grandalen) Mällby 1:16 mfl, vann laga kraft 
2011-11-08.
Nedlagda kostnader som finns bokförda på projektet om 521 736 kronor avser 
främst utredningar tillhörande detaljplanen, men även en del internt utförda 
arbeten.

Då projektet inte utgör någon exploatering utan detaljplanen i huvudsak 
säkerställer markanvändningen av tippen föreslås exploateringsprojektet att 
avslutas.

Kostnaden om 521 736 kronor föreslås belasta 5220, 561 
(renhållningsverksamheten).

Kebal 2:96, Gåseraven (98616)
Området var aktuellt som blivande exploateringsområde för bostäder i FÖP 
centrum-Skee. En naturinventering togs fram år 2016 parallellt med FÖP för att 
närmare studera möjligheterna till en exploatering utifrån gällande naturvärden, 
vilken utgjort bilaga till FÖP.
Då området utpekas som område med höga naturvärden i senaste versionen av 
FÖP kommer inte området längre vara aktuellt för en exploatering varför 
projektet föreslås att avslutas.

Kostnaden om 19 600 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Kebal etapp 2 (98224)
Ett exploateringsprojekt har felaktigt lagts upp där kostnader om 9 256 kronor 
bokförts avseende slutbesiktning av infrastruktur berörande en privat 
exploatering på Kebal. Kostnaden har nyligen fakturerats exploatören och 
projektet avses avslutas så snart fakturan betalts.



3 (6)

2020-09-11 Ärende: TN/2020-0521

Laholmen (98229)
Vid detaljplaneläggningen av Laholmen hotell, Laholmen 2, del av Strömstad 4:16 
m.fl. (laga kraft 2012-01-11), innefattande bland annat Oscarsplatsen, krävdes en 
geoteknisk utredning samt besiktning av kajkonstruktionerna vid Oscarsplatsen. 
Utredningen visade att befintlig stenkaj utmed Oscarspromenaden hade skadade 
partier som behövde åtgärdas. 
För att utöka det geotekniska underlaget utfördes senare en kompletterande 
geoteknisk undersökning som redovisade förslag till förstärkningsåtgärd.
Kostnaden för utredningarna har felaktigt bokats på ett exploateringsprojekt.
Åtgärderna för reparation utfördes senare där kostnaderna bokfördes på ett 
investeringsprojekt istället tillhörande gatuverksamheten.

Samtliga utredningar ovan som berörde Oscarsplatsen medför en bokförd kostnad 
om 360 463 kr som skulle belastat driften hos gatuverksamheten och 
hamnverksamheten. Kostnaden föreslås fördelas med 50% vardera.  

Kostnaden om 180 231,5 kronor föreslås belasta 5300, 221 (gatuverksamheten)
Kostnaden om 180 231,5 kronor föreslås belasta 5230, 511 (hamnverksamheten)

Därutöver finns en faktura avseende besiktning av murkajer vid Strömsån 
bokförda på projektet om 5030 kronor vilken skulle ha belastat driften hos 
gatuverksamheten. 

Kostnaden om 5030 kronor föreslås belasta 5300, 221 (gatuverksamheten).

Tekniska förvaltningen anlitade en juridisk konsult i arbetet med upprättandet av 
nytt tomträttsavtal med anledning av den nya detaljplanen för Laholmen. 
Kostnaden om 54 000 kronor skulle belastat driften hos mark- och 
exploateringsavdelningen.

Kostnaden om 54 000 kronor föreslås belasta 5110, 301 (allmänna markreserven).

Exploateringsprojektet föreslås att avslutas och kostnaderna överföras enligt 
ovan.

Lilla Åseröd (98314)
Tekniska förvaltningen anlitade år 2015 juridisk konsulthjälp i samband med 
framtagande av exploateringsavtal för detaljplanen Lilla Åseröd. Kostnaden har 
felaktigt bokats på ett exploateringsprojekt. Då detta inte utgör någon kommunal 
exploatering föreslås projektet avslutas.

Kostnaden om 6480 kronor föreslås belasta 5110, 301 (allmänna markreserven).
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Mellbydalen norr (98716)
Området var aktuellt som blivande exploateringsområde för bostäder i FÖP 
centrum-Skee. En naturinventering togs fram år 2016 parallellt med FÖP för att 
närmare studera möjligheterna till en exploatering utifrån gällande naturvärden, 
vilken utgjort bilaga till FÖP. 
Då området utpekas som område med höga naturvärden i senaste versionen av 
FÖP kommer inte området längre vara aktuellt för en exploatering varför 
projektet föreslås att avslutas.

Kostnaden om 28 700 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Myren (98231)
Exploateringsprojekt lades upp år 2010 i samband med att kommunen beställde 
grundvattenrör till Myrenområdet för att studera sättningsproblematik för de 
befintliga bostadshusen i området. Kostnaden har felaktigt bokats på ett 
exploateringsprojekt, kostnaden om totalt 65 239,18 kronor skulle belastat Va-
verksamheten. 

Kostnaden om 65 239,18 kronor föreslås belasta 5210, 542 (VA-verksamheten)

Resterande bokförda kostnader om totalt 186 420, 83 kronor utgör 
utredningskostnader tillhörande projektering av kommunal infrastruktur i 
Myrenområdet, där utbyggnad kommer ske etappvis. Kostnaderna avses 
finanserias via gatukostnader samt med viss del skattefinansiering utifrån den 
fördelning som framgår av gatukostnadsutredningen som godkänts av 
kommunfullmäktige. Då detta inte avser någon kommunal exploatering kommer 
kostnaderna överföras till investeringsprojekt 86914 för Myrenområdet.

Exploateringsprojektet avses därefter att avslutas.

Nordby (98207 och 98313)
Tekniska förvaltningen anlitade juridisk konsulthjälp under år 2013-2014 med 
anledning av genomförandefrågor som uppstod i samband med framtagandet av 
FÖP Nordby. Kostnaden är felaktigt bokat på två olika exploateringsprojekt, vilka 
föreslås att avslutas.

Kostnaden om 28 802 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Prästängen (98117)
Med anledning av nya detaljplanen för Västra Prästängen ställdes det krav på 
bergrensning på kommunens fastighet på grund av att lösa block hittats, där 
kostnaden för detta felaktigt bokats på ett exploateringsprojekt. På projektet finns 
även kostnader bokade avseende juridisk konsulthjälp med anledning av 
genomförandefrågor tillhörande detaljplanen. Kostnaderna härrör ifrån perioden 
2017-2019. Då detta inte utgör ett exploateringsprojekt föreslås det att avslutas.
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Kostnaden om 21 018,75 kronor föreslås belasta 5110, 301 (allmänna 
markreserven).

Vattentornsberget i Skee (98316)
Området var aktuellt som blivande exploateringsområde för bostäder i FÖP 
centrum- Skee. Tekniska nämnden beslutade 12 april 2016, TN § 28, TN/2016-
0073 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för 
Vattentornsberget, där en naturinventering skulle tas fram samt infrastruktur till 
området studeras.
En naturinventering togs fram parallellt med FÖP för att närmare studera 
möjligheterna till en exploatering utifrån gällande naturvärden, vilken utgjort 
bilaga till FÖP. Även väganslutning till området ifrån väg 985 studerades.
Då stora delar av området utpekas som område med höga naturvärden i senaste 
versionen av FÖP kommer inte området längre vara aktuellt för en exploatering i 
samma omfattning som tidigare och väganslutning ifrån väg 985 kommer inte 
längre vara aktuell med anledning av utformningen av FÖP. Projektet är inte heller 
prioriterat i bostadsförsörjningsplanen och föreslås därför att avslutas.

Kostnaden om 111 121 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen. 

Övrig information
Vidare vill tekniska förvaltningen informera om att bostadsexploateringarna 
Källviksdalen och Canning också kommer att avslutas, vilka avses redovisas senare 
under hösten som separata ärenden. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förslaget till hur kostnader enligt ovan ska hanteras kommer påverka både 
tekniska nämnden samt kommunstyrelsen resultat för 2020.

Juridiskt perspektiv
Genom rättelse och justering enligt förslaget följer kommunen god 
redovisningssed.
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Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
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KS/2020-0592

KSau § 296 Slutredovisning av exploateringsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen, Canning, 
avslutas och att en nettokostnad om 13 853 558,97 kronor ska belasta finansens 
resultat under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska Nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att exploateringsprojekten 
Källviksdalen, Gamla  Hällestrandsvägen och Canning avslutas och resultatförs 
under 2020 hos kommunstyrelsen, då det första projektet har slutförts och de två 
sistnämnda projekten har avbrutits genom nämndbeslut.

Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen under 2020.

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader på Canning om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader 
och kaj samt för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen 
skulle avbryta detaljplanearbetet.

Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta i tekniska nämndens förslag till 
budget för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-15 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 111
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen, Canning, 
avslutas och att en nettokostnad om 13 853 558,97 kronor ska belasta finansens 
resultat under 2020.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-11-16 Ärende: KS/2020-0592
KS - Ekonomiavdelning
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Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av exploateringsprojekt

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen, Canning, 
avslutas och att en nettokostnad om 13 853 558,97 kronor ska belasta finansens 
resultat under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska Nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att exploateringsprojekten 
Källviksdalen, Gamla  Hällestrandsvägen och Canning avslutas och resultatförs 
under 2020 hos kommunstyrelsen, då det första projektet har slutförts och de två 
sistnämnda projekten har avbrutits genom nämndsbeslut.

Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen under 2020.

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader på Canning om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader 
och kaj samt för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen 
skulle avbryta detaljplanearbetet.

Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta i tekniska nämndens förslag till 
budget för 2021.

Ärendet
Tekniska Nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att följande 
exploateringsprojekt avslutas och resultatförs hos kommunstyrelsen under 2020: 

Källviksdalen - bostadstomter

En privat exploatör tog initiativ till en ny detaljplan för 26 bostadstomter i 
Källviksdalen i Seläter, detaljplan för del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50, vilken vann 
laga kraft 2017-05-16. 

Kommunen fick ut två tomter eftersom detaljplanen omfattade ett mindre 
område kommunalägd mark. Kommunen har genom exploateringsavtal med 
exploatören överenskommit om fördelning av kostnaderna för anläggande av 
infrastrukturen inom området. Området är utbyggt ut och kommunens två tomter
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har sålts via tomtkön. Exploateringsprojekt är slutfört och föreslås därför att 
avslutas.

Exploateringsprojektets netto uppgår till +2 752 517,77 kronor som föreslås 
resultatföras hos kommunstyrelsen.

Gamla Hällestrandsvägen - bostadstomter och ny väg

Kommunstyrelsen har sedan tidigare lämnat planbesked för Bojarskolan för att 
möjliggöra en ombyggnation av denna samt att möjliggöra nyanläggande av gamla 
Hällestrandsvägen till en bilväg. Senare delades detaljplanen upp i två etapper 
varav etapp 1 som omfattande förändringar för Bojarskolan har slutförts. 

Detaljplanearbetet för etapp 2, som bland annat innefattar gamla 
Hällestrandsvägen och två bostadstomter, avbröts efter beslut i kommunstyrelsen 
den 30 september 2020, § KS 150, dnr KS/2017-0066.

Beställare av detaljplanen var Strömstadslokaler AB som löpande har betalat 
plankostnaderna. Utredningskostnader för buller, geoteknik, vägprojektering och 
dagvatten som uppkommit med anledning av detaljplanen och som tillhör gamla 
Hällestrandsvägen har däremot fakturerats vidare till tekniska förvaltningen 
eftersom vägen skulle bli en framtida kommunal anläggning.

Exploateringsprojektet föreslås att avslutas och kostnaden om 1 167 550,19 
kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Canning - bostadsexploatering

Under 2008 tecknade kommunen ett bytesavtal där kommunen förvärvade 
fastigheten Pilen 10 på Canning mot del av Bastekärr 1:18. Markvärdet 
fastställdes till 7 600 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 
2014, KS § 2, dnr KS/2013-0508.

Sedan 2010 har utredningskostnader med anledning av framtagandet av en 
detaljplan för bostäder bokförts på exploateringsprojektet, där projektet ändrat 
inriktning ett flertal gånger under åren. 

Miljö- och byggnämnden beslutade att avbryta detaljplanearbetet för Canning 
den 27 augusti 2020, MBN § 140, dnr MBN-2008-1387. 

Exploateringsprojektet föreslås därför att avslutas och kostnaderna tillhörande 
detaljplanen om 15 438 526,55 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Markvärdet om 7 600 000kr avses överföras till anläggningsregistret.

Då byggnaderna inkluderat kajen på Canning avses att rivas kommer dessa 
anläggningar inte upptas i anläggningsregistret. 
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Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen.

Juridiskt perspektiv
Genom att projekten avslutats behöver dessa slutredovisas. Genom föreslagen 
hantering följer kommunen god redovisningssed.

Beslutsunderlag
Klicka eller tryck här för att ange text.

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
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0521

TN § 111 Slutredovisning av exploateringsprojekten 
Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen och 
Canning

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att exploateringsprojekten Källviksdalen (98115), Gamla Hällestrandsvägen 
(98217), Canning (98218), avslutas och att en nettokostnad om  13 853 558,97 
kronor ska belasta kommunstyrelsens resultat under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att exploateringsprojekten Källviksdalen, 
Gamla  Hällestrandsvägen och Canning avslutas och resultatförs under 2020 hos 
kommunstyrelsen, då det första projektet har slutförts och de två sistnämnda 
projekten har avbrutits genom nämndsbeslut.

Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen under 2020.

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader på Canning om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader 
och kaj samt för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen 
skulle avbryta detaljplanearbetet.
Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta i tekniska nämndens förslag till 
budget för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-15

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att exploateringsprojekten Källviksdalen (98115), Gamla Hällestrandsvägen 
(98217), Canning (98218), avslutas och att en nettokostnad om  13 853 558,97 
kronor ska belasta kommunstyrelsens resultat under 2020.

Beslutet skickas till
TN/2020-0521
TN/2013-0341
TN/2017-0257
KS/2017-0424
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
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Tekniska nämnden

Slutredovisning av exploateringsprojekten Källviksdalen, 
Gamla Hällestrandsvägen och Canning

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta

Att exploateringsprojekten Källviksdalen (98115), Gamla Hällestrandsvägen 
(98217), Canning (98218), avslutas och att en nettokostnad om 
13 853 558,97 kronor ska belasta kommunstyrelsens resultat under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla  
Hällestrandsvägen och Canning avslutas och resultatförs under 2020 hos 
kommunstyrelsen, då det första projektet har slutförts och de två sistnämnda 
projekten har avbrutits genom nämndsbeslut.

Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen under 2020.

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader på Canning om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader 
och kaj samt för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen 
skulle avbryta detaljplanearbetet.
Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta i tekniska nämndens förslag till 
budget för 2021.

Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att följande exploateringsprojekt avslutas och 
resultatförs hos kommunstyrelsen under 2020: 

Källviksdalen (98115)- bostadstomter
En privat exploatör tog initiativ till en ny detaljplan för 26 bostadstomter i 
Källviksdalen i Seläter, detaljplan för del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50, vilken vann 
laga kraft 2017-05-16. 
Kommunen fick ut två tomter eftersom detaljplanen omfattade ett mindre 
område kommunalägd mark. Kommunen har genom exploateringsavtal med 
exploatören överenskommit om fördelning av kostnaderna för anläggande av 
infrastrukturen inom området. Området är utbyggt ut och kommunens två tomter 
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har sålts via tomtkön. Exploateringsprojekt är slutfört och föreslås därför att 
avslutas.

Exploateringsprojektets netto uppgår till +2 752 517,77 kronor som föreslås 
resultatföras hos kommunstyrelsen.

Gamla Hällestrandsvägen (98217)- bostadstomter och ny väg
Kommunstyrelsen har sedan tidigare lämnat planbesked för Bojarskolan för att 
möjliggöra en ombyggnation av denna samt att möjliggöra nyanläggande av gamla 
Hällestrandsvägen till en bilväg. Senare delades detaljplanen upp i två etapper 
varav etapp 1 som omfattande förändringar för Bojarskolan har slutförts. 
Detaljplanearbetet för etapp 2, som bland annat innefattar gamla 
Hällestrandsvägen och två bostadstomter, avbröts efter beslut i kommunstyrelsen 
den 30 september 2020, § KS 150, dnr KS/2017-0066.

Beställare av detaljplanen var Strömstadslokaler AB som löpande har betalat 
plankostnaderna. Utredningskostnader för buller, geoteknik, vägprojektering och 
dagvatten som uppkommit med anledning av detaljplanen och som tillhör gamla 
Hällestrandsvägen har däremot fakturerats vidare till tekniska förvaltningen 
eftersom vägen skulle bli en framtida kommunal anläggning.

Exploateringsprojektet föreslås att avslutas och kostnaden om 
1 167 550,19 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Canning (98218) - bostadsexploatering
Under 2008 tecknade kommunen ett bytesavtal där kommunen förvärvade 
fastigheten Pilen 10 på Canning mot del av Bastekärr 1:18. Markvärdet 
fastställdes till 7 600 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 
2014, KS § 2, dnr KS/2013-0508.

Sedan 2010 har utredningskostnader med anledning av framtagandet av en 
detaljplan för bostäder bokförts på exploateringsprojektet, där projektet ändrat 
inriktning ett flertal gånger under åren. 
Miljö- och byggnämnden beslutade att avbryta detaljplanearbetet för Canning 
den 27 augusti 2020, MBN § 140, dnr MBN-2008-1387. 
Exploateringsprojektet föreslås därför att avslutas och kostnaderna tillhörande 
detaljplanen om 15 438 526,55 kronor föreslås belasta kommunstyrelsen.

Markvärdet om 7 600 000kr avses överföras till anläggningsregistret.

Då byggnaderna inkluderat kajen på Canning avses att rivas kommer dessa 
anläggningar inte upptas i anläggningsregistret. 

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader och kaj samt 
för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen skulle 
avbryta detaljplanearbetet.
Enligt de undersökning som utförts avseende föroreningar inom Canning påvisar 
provresultaten att delar av föroreningarna ligger ytligt vilket innebär risk för 
påverkan på människors hälsa. Föroreningarna riskerar även att föras ut i 
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anslutande vattenområde med avrinnande dagvatten, vid eventuella framtida 
översvämningar och i samband med att strandkanten i området eroderar. En 
rimlighetsbedömning är gjord i samråd med miljöavdelningen om att 25-30 cm av 
översta gruslagret innehållande förorenade massor behöver schaktas bort vid ett 
noll-alternativ. Hur området slutgiltigt behöver saneras fastställs dock efter att en 
anmälan lämnas till miljöavdelningen inför att sanering avses att påbörjas, där 
miljöavdelningar tar beslut om vilka försiktighetsmått som ska följas.

Kostnaden om 15,6 miljoner kronor avser:

 rivning av befintliga byggnader på Canning inklusive oförutsedda 
kostnader för hantering av farligt avfall avseende byggnadsmaterial samt 
för eventuella föroreningar under byggnaderna (finns i dagsläget ingen 
inventering av farligt avfall), 

 rivning av den utdömda kajen och efterföljande schaktning av slänt 
inklusive sanering av dessa massor samt transport till deponi, 

 25-30 cm av översta gruslagret innehållande förorenade massor behöver 
schaktas bort och transporteras till deponi, 

 området som sanerats ersätts med nytt bärlagergrus 

Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta för åtgärderna i tekniska nämndens 
förslag till budget för 2021.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen.

Juridiskt perspektiv
Genom att projekten avslutats behöver dessa slutredovisas. Genom föreslagen 
hantering följer kommunen god redovisningssed.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
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Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
TN/2020-0521 
TN/2013-0341
TN/2017-0257
KS/2017-0424
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
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KS/2019-0629

KSau § 273 Ernst  Young - granskning av inköp och 
upphandling i Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av inköp 
och upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen var 
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen inom 
inköp- och upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med 
lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. Tekniska nämnden lämnar ett eget yttrande till 
kommunrevisionen.

Efter granskning av upphandlingar och inköp inom kommunstyrelsens verksamhet 
bedömer EY att det föreligger behov av åtgärder och rekommenderar 
kommunstyrelsen att:

 Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att 
ramavtal kan träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt 
stöd kan erbjudas kommunens förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) och de egna styrdokumenten. 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

 Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade 
ramavtal. 

 Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och 
leverantörskontroll för direktupphandlingar. 

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kapaciteten på den centrala 
upphandlingsfunktionen förstärks, att förvaltningen genomför en genomlysning 
av sina inköp, att utbildning genomförs av - beställarfunktionen, 
ärendehanteringssystem liksom delegationsordning samt att styrande dokument 
ses över och förtydligas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Revisionsrapporten 2019 Granskning av inköp och upphandling
Missivbrev från kommunrevisionen
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Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av inköp 
och upphandling.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-08-21 Ärende: KS/2019-0629
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

Ernst & Young - granskning av inköp och upphandling i 
Strömstads kommun

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 Granskning av inköp 
och upphandling

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen inom 
inköp- och upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med 
lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. Tekniska nämnden lämnar ett eget yttrande till 
kommunrevisionen.

Efter granskning av upphandlingar och inköp inom kommunstyrelsens verksamhet 
bedömer EY att det föreligger behov av åtgärder och rekommenderar 
kommunstyrelsen att:

 Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att 
ramavtal kan träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt 
stöd kan erbjudas kommunens förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) och de egna styrdokumenten. 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

 Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade 
ramavtal. 

 Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och 
leverantörskontroll för direktupphandlingar. 

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kapaciteten på den centrala 
upphandlingsfunktionen förstärks, att förvaltningen genomför en genomlysning 
av sina inköp, att utbildning genomförs av - beställarfunktionen, 



2 (4)

2020-08-21 Ärende: KS/2019-0629

ärendehanteringssystem liksom delegationsordning samt att styrande dokument 
ses över och förtydligas. 

Ärendet

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningens åtgärder är främst riktade mot den egna 
förvaltningen men vissa åtgärder som genomförs centralt omfattar även övriga 
förvaltningar. 

1, Stärka den centrala upphandlingsenheten.

Åtgärd

 Utöka kapaciteten på den centrala upphandlingsenheten med 20 % av en 
heltidstjänst genom intern omfördelning av arbetsuppgifter.

Dock är det inte enbart en fråga om kapacitet utan ansvaret att identifiera 
behovet av ramavtal ligger på samtliga förvaltningarna, därför bör:

 Förvaltningarna genomföra en inventering av sina inköp i syfte med att 
identifiera områden där det idag saknas avtal. 

 Upprätta årshjul som identifierar befintliga ramavtal och återkommande 
behov samt upphandlingar beslutade i investeringsbudget. Årshjulet ska 
kommuniceras till upphandlingsavdelningen inför kommande budgetår.

Upphandlingsenheten kommer tillsammans med 
kommunledningsförvaltningens controllers initiera ett arbete med inventering 
av avtalslösa områden och upprättande av årshjul.

2, Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 
kommunens styrdokument.

Åtgärd

 Utsedda beställare i förvaltningarna har efter granskningens 
genomförande genomgått en intern beställarutbildning. I utbildningen får 
beställarna genomgång av grunderna i LOU, direktupphandling, intern 
policy och riktlinjer för inköp samt vårt e-handelsverktyg Marknadsplats. 
Syftet med utbildningen är att få en mer professionell 
beställarorganisation samt minska antalet sällanbeställare. Endast 
utsedda beställare får genomföra inköp och ges tillgång till 
Marknadsplats. Utbildningar kommer genomföras löpande vid behov. 

 Information kommer att läggas in på intranätet i form av 
utbildningsunderlag för beställare, manual för Marknadsplats samt en 
instruktionsvideo för Marknadsplats.

 Gällande riktlinjer och policy för inköp kommer att ses över och 
förtydligas. 
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 Kommunstyrelsens delegationsordning har förenklats och förtydligats för 
att öka möjligheten till efterlevnad av delegationsbeslut. Utbildning av 
delegationsordning samt hur besluten ska dokumenteras i W3D3 kommer 
att genomföras under hösten 2020. 

3, Stärka styrelsens uppföljning av inköp/upphandlingsverksamheten. 

Åtgärd

 Att den interna kontrollplanen omfattas av stickprovskontroller som berör 
förvaltningens inköp/upphandling.  

 Utbildning kring hur ett delegationsbeslut registreras i w3d3. När 
delegationsbesluten registreras i w3d3 kommer de vara en del i 
underlagen vid styrelses återkommande möte. 

4, Säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal

Åtgärd

 Implementering av det nya e-handelssystemet Marknadsplats under 
våren 2020 har medfört att det nu finns många fler ramavtalsleverantörer 
registrerade.

 Ett arbete ska även startas med att identifiera och registrera befintliga 
ramavtal liksom att föra in de kommunala bolagens ramavtal som 
kommunen har rätt att göra inköp ifrån.  

5, Avtalsuppföljning samt leverantörskontroll för direktupphandlingar

Åtgärd

 Förvaltningen kommer att införskaffa ett analysverktyg för uppföljning 
och kontroll av inköp.

 Leverantörskontroll finns att tillgå via tjänsten SYNA. Skrivelse gällande 
krav av kontroll kommer att ses över och vid behov tydliggöras i riktlinjer 
för inköp och upphandling. 

Perspektiv

Barnperspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv 
En ekonomisk konsekvens är införskaffandet av ett analysverktyg som kommunen 
finner lämpligt att upphandla. Dock går det inte i dagsläget att specificera 
kostnaden för detta.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder kommer att leda 
till en bättre efterlevnad av LOU.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Revisionsrapporten 2019 Granskning av inköp och upphandling
Missivbrev från kommunrevisionen

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
Kommunrevisionen
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens inköp- och 

upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen 

har säkerställt att den interna kontrollen inom inköp- och upphandlingsprocessen är 

ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen 

avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

Granskningen visar att direktupphandlingar genomförts på nämndnivå inom flera områden där 

kommunen har ett återkommande behov och som därför kan vara lämpliga för ramavtal. 

Därutöver riskerar upphandlingsfunktionens kapacitet att inte motsvara behoven vilket ökar 

risken för att ramavtal inte upprättas när så är möjligt och lämpligt. Kommunstyrelsen saknar 

rutiner och riktlinjer för uppföljning av inköp- och upphandlingsverksamheten, både vad gäller 

den styrelsespecifika och den kommunövergripande verksamheten. Därtill saknas en rutin för 

att säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal för styrelsespecifika och kommun-

övergripande upphandlingar. 

I granskningens kapitel om teknisk nämnd visar stickprovsgranskningen på bristande 

efterlevnad mot styrdokument, riktlinjer samt av särskild betydelse lagen om offentlig 

upphandling. Avvikelser mot lagen om offentlig upphandling har påträffats i 8 av 19 inköp. 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande be-

dömning att kommunstyrelsen delvis säkerställt att inköp genomförs i enlighet med aktuell 

upphandlingslagstiftning samt gällande policy och regler. Vi konstaterar att det finns 

utvecklingsområden för kommunstyrelsen. Utvecklingsområdena avser följsamhet till 

kommunfullmäktiges riktlinjer i form av dokumentation av direktupphandlingar men även 

följsamhet till aktuella gränsvärden för direktupphandling utifrån lagen om offentlig 

upphandling. Vi noterar därutöver att den centrala upphandlingsfunktionen är sårbar och har 

begränsad kapacitet att bistå förvaltningar med stöd vid inköp och upphandlingar. Detta menar 

vi därutöver ökar risken för att ramavtal inte träffas i den utsträckning som är möjligt och 

lämpligt. 

Vår sammanfattade bedömning för teknisk nämnd är att nämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig inköp- och upphandlingsverksamhet. Vi anser att de uppmärksammade 

bristerna är av sådan vikt att teknisk nämnd bör tillse att dessa åtgärdas skyndsamt. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

  Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att ramavtal kan 

träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt stöd kan erbjudas kommunens 

förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

  Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 

direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 

  Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 

kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

  Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal. 

  Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och leverantörskontroll för 

direktupphandlingar. 

Vi rekommenderar teknisk nämnd att: 

  Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet mot 

lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt det som väsentligt att granska intern styrning och kontroll avseende inköp och 

upphandling inom kommunen. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

Granskningen avser kommunstyrelsen men har utökats till att i en del avse tekniska nämnden. 

Tekniska nämnden innefattas mot bakgrund av iakttagelser som gjorts i stickprovs-

granskningen. Iakttagelser och bedömning avseende teknisk nämnd framgår i kapitel 3. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att den interna 

kontrollen inom inköp- och upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet 

med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen avser kommunstyrelsen och teknisk 

nämnd. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

  Har kommunstyrelsen säkerställt att upphandlingar av kommunövergripande ramavtal 
sker i enlighet med lagkraven och kommunens inköp- och upphandlingspolicy? 

  Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunövergripande ramavtal upprättas 
inom de områden där det är möjligt och lämpligt? 

  Har kommunstyrelsen säkerställt verksamhetskompetens vid upphandlingar? 

  Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av den centrala 
upphandlingsverksamheten? 

  Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
upphandlingsverksamheten? I avseendet att lagkrav och kommunens policy och regler 
efterföljs.  

  Hur säkerställer kommunstyrelsen en systematisk avtalsuppföljning och kontroll av 
leverantörer?  

  Hur säkerställer kommunstyrelsen avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal?  

Genom granskningens utökade inriktning har följande revisionsfråga tillkommit:  

  Har teknisk nämnd säkerställt en ändamålsenlig inköp- och upphandlingsverksamhet? 
Det vill säga som efterlever lagkrav samt kommunens styrdokument och riktlinjer. 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

  Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 

  Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 
offentliga organisationer 

  Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

  Eventuella mål avseende inköp- och upphandlingsarbetet 

 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
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1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom 

stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Stickprovsgranskningen har omfattat 30 inköp som 

genomförts under perioden 2019-01-01 till 2019-10-28. Urvalet har skett strategiskt och har i 

möjligaste mån inkluderat beloppsmässigt små, mellanstora och större inköp i syfte att tangera 

olika beloppsgränser i kommunens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Dialog har 

förts med kommunen parallellt med stickprovsgranskningens genomförande. 
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2. Inköp och upphandling i Strömstads kommun 

2.1. Organisation 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens inköp- och 

upphandlingsverksamhet. Ansvaret utövas genom den centrala upphandlingsfunktionen, 

vilken är en avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning. Styrelsen har även ansvar för 

nämndövergripande upphandlingar, det vill säga upphandling av en vara eller tjänst som 

berörs av flera nämnder. Därtill ansvarar kommunstyrelsen för upphandlingar som avser den 

egna förvaltningen. 

Den centrala upphandlingsfunktionen1 utgörs av en tjänsteperson. Upphandlingsfunktionen är 

en stödfunktion vilken ska informera om befintliga avtal och vara verksamheterna behjälpliga 

i att följa policy, regler och lagstiftning. Utöver detta ansvarar upphandlingsfunktionen för 

samordning av inköp och upphandling av förvaltningsövergripande karaktär inom kommunen, 

samt inom ramen för upphandlingssamarbetena VästUpp2 och NoBo3. Upphandlings-

samarbetena beskrivs vidare i avsnitt 2.4. 

Nämnderna ansvarar själva för inköp och upphandlingar som berör enbart den egna 

verksamheten. 

I intervju med upphandlaren beskrivs upphandlingsfunktionens kapacitet som ansträngd och 

sårbar. Att vara ensam i sin roll uppges riskera leda till att upphandlingsfunktionen inte klarar 

möta förvaltningarnas behov av stöd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: EY:s tolkning av kommunens inköp- och upphandlingsorganisation 

                                                
1 Chef för upphandlingsfunktionen är ekonomichef (tillika upphandlingschef). 
2 Kommunerna i norra Bohuslän, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. 
3 Kommunerna i norra Bohuslän: Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum. 
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2.2. Styrdokument 

Kommunfullmäktige har till grund för kommunens inköp- och upphandlingsprocess fastställt en 

inköp- och upphandlingspolicy4 samt regler för inköp och direktupphandling5. Inköp- och 

upphandlingspolicyn omfattar samtliga förvaltningar och gäller all upphandling. Policyn 

reglerar ansvarsfördelning inom kommunen. Regler för inköp och direktupphandling är ett 

komplement till policyn och ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger en 

direktupphandling. Policy och regler för inköp och direktupphandling beskrivs vidare i bilaga 2.  

Utöver de två nämnda styrdokumenten är VästUpps upphandlingsprocessdokument6 

väsentligt, det utgör grunden för kommunens arbete med ramavtal. Dokumentet beskriver 

upphandlingssamarbetets styrning och de upphandlingsplaner som tas fram. Därtill beskrivs 

hur upphandlingar ska startas upp, genomföras och förvaltas. Instruktionerna som återfinns i 

processbeskrivningen är avsedda att fungera som ett arbetsredskap för de som genomför 

upphandlingar inom de avtalsområden där kommunerna samarbetar. Attestregister finns för 

varje förvaltning som anger beställar-, mottagar- och beslutattestant för olika beloppsgränser. 

Av genomförda intervjuer med den centrala upphandlingsfunktionen och kommundirektör 

framgår att policy och regler upplevs ge tillräckligt och rätt stöd. De uppger vidare att 

dokumenten är uppdaterade och täcker in gällande lagar och krav. 

2.3. Process för direktupphandling 

Upphandlingspolicy och regler anger att direktupphandling kan användas om avtal saknas eller 

om värdet är lägre än direktupphandlingsgränsen7. Direktupphandling ska göras med 

nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. 

Merparten av direktupphandlingarna i kommunen uppges genomföras inom respektive 

förvaltning och involverar således inte den centrala upphandlingsfunktionen.  

Styrdokumenten innehåller tre fastställda inköpsnivåer, med specificerade riktlinjer för varje 

nivå (se bilaga 2). Vid inköp upp till första nivån (45 500 kr) krävs ingen skriftlig jämförande 

offertförfrågan8. En blankett för direktupphandlingar finns, vilken ska ha utformats utifrån 

skatteverkets riktlinjer och lagkraven på dokumentation som anges i LOU. Denna blankett ska 

användas vid direktupphandling för resterande två inköpsnivåer (mellan 45 501 till 100 000 kr, 

respektive över 100 000 kr upp till direktupphandlingsgränsen). Vidare ska den centrala 

upphandlingsfunktionen alltid kontaktas vid direktupphandlingar över 100 tkr. 

2.4. Process för ramavtal 

Kommunens ramavtal tecknas dels av kommunen själva och dels inom ramen för 

upphandlingssamarbetena NoBo och VästUpp. Enligt uppgift är ungefär hälften av 

kommunens ramavtal samordnade genom upphandlingssamarbetena. Ramavtalen i NoBo 

avser både varor och tjänster. Ramavtalen i VästUpp är främst större, varubaserade avtal. 

Upphandlingssamarbetena i fråga har liknande organisationsform. Strömstad saknar en 

                                                
4 Policy för inköp och upphandling – Kommunfullmäktige § 13/18 
5 Regler för inköp och direktupphandling – Kommunfullmäktige § 13/18 
6 Upphandlingsprocessen, Utgåva 1 2017-03-31 
7 586 907 kr enligt LOU:s fastställda värden för 1 januari 2018 till 31 december 2019. 
8 Enligt regler ska ”affärsmässig handläggning” ändå ske.  
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representant i VästUpps styrgrupp. Istället företräder en representant från NoBo samtliga fem 

kommuner i VästUpps styrgrupp. 

Upphandling av ramavtal initieras utifrån nämnderna/verksamheternas behov. När ett behov 

har identifierats lyfts detta till upphandlingsfunktionen. Upphandlingsfunktionen kan i sin tur 

lyfta det identifierade behovet till NoBo. Om ett intresse finns i någon eller flera av de andra 

medlemskommunerna kan ett samordnat ramavtal upphandlas9. Om inget intresse finns hos 

övriga medlemskommuner träffar Strömstad ett eget ramavtal för den aktuella varan/tjänsten. 

Vidare kan förvaltningarna och/eller upphandlingsfunktionen svara på intresseanmälningar när 

en sådan process initierats av annan medlemskommun. Förvaltningarnas påvisar då intresse 

för upphandlingsfunktionen, som i sin tur återkopplar till NoBo eller VästUpp.  

Verksamhetskompetens vid upphandlingar ska tillgodoses genom att aktuell 

verksamhet/förvaltning erbjuds delta i framtagandet av kravspecifikation både vad gäller de 

samordnade och kommunspecifika avtalen. 

2.5. Intern kontroll och uppföljning 

Kommunstyrelsens har i sin internkontrollplan för 2019 identifierat inköp och upphandling som 

ett kontrollområde. Den identifierade risken för kontrollområdet i fråga är att upphandling inte 

sköts i enlighet med lagstiftning, interna regler och rutiner samt ingångna avtal. De aktiviteter 

som tagits fram för kontrollområdet är: Utbildning för inköpsansvariga, stärka rutiner och 

arbetssätt för upphandling och inköp, analys av inköp från leverantörer utan ramavtal samt 

stickprovskontroll av dokumentation i samband med direktupphandling. Rapportering och 

uppföljning ska enligt internkontrollplanen ske till styrelsen i delårsbokslut per augusti samt i 

årsbokslut, men det går inte att utifrån protokoll följa att styrelsen erhållit sådan uppföljning. 

2.5.1. Uppföljning av upphandlingsverksamheten 

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente följa upp kommunens inköp- och upphandlings-

verksamhet. Det saknas dock rutiner eller riktlinjer för uppföljning. Den centrala 

upphandlingsfunktionen ansvarar för uppföljning av ingångna avtal på 

förvaltningsövergripande nivå, samt för uppföljning av de samordnade avtalen genom NoBo 

och VästUpp. De nämndspecifika upphandlingarna ska enligt policy följas upp av respektive 

nämnd. 

Av protokoll går inte att följa att styrelsen under året erhållit uppföljning avseende inköp- och 

upphandlingsverksamheten från kommunledningskontoret eller förvaltningarna. De större och 

nämndövergripande upphandlingarna följs enligt uppgift upp vid styrelsens samrådsmöten. Vid 

dessa möten deltar vanligtvis kommunstyrelsens arbetsutskott, aktuell nämnds presidium, 

förvaltningsledning och controller.  

Kommunstyrelsen följer inte upp de nämndspecifika upphandlingarna. Därtill följs enligt uppgift 

direktupphandlingarna sällan upp. Detta mot bakgrund av att det i upphandlingssystemet 

saknas en modul för analys, uppföljning och kontroll av direktupphandlingar. 

Samtliga intervjuade beskriver ett behov av att stärka uppföljningen av inköp- och 

upphandlingsverksamheten överlag. Kommunstyrelsens presidium lyfter exempelvis att 

                                                
9 Vidare kan det identifierade behovet även lyftas i VästUpp när så bedöms som relevant. 
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kommunstyrelsen behöver stärka sin uppföljning av den nämndövergripande inköp- och 

upphandlingsverksamheten och av upphandlingsarbetena NoBo och VästUpp. 

2.5.2. Avtalstrohet10 i enlighet med upprättade ramavtal 

Kommunens ramavtal är bindande11 för alla kommunens förvaltningar och ska användas vid 

inköp. Detta innebär att förvaltningarna är skyldiga att avropa från ramavtalen och är 

förhindrade att göra egna upphandlingar inom ramavtalsområdet12. Vidare framgår att 

beställaren är skyldig att hålla sig underrättad om vilka ramavtal som finns. Kommunens regler 

anger att en anställd kan bli beställare först efter det att denne genomgått en 

beställarutbildning. Beställarorganisationen har under november månad utbildats i enlighet 

med dessa regler. 

Inköp ska ske genom kommunens inköpssystem. Samtliga avtal för varor och tjänster finns 

dock inte i systemet varför vissa inköp genomförs utanför systemet. Enligt uppgift finns en 

ambition att ansluta inköpssystemet till en avtalsdatabas där det framgår huruvida ramavtal 

finns eller ej för varan eller tjänsten i fråga. I nuläget är inköpssystemet endast kopplat till 

kommunens ekonomisystem. Respektive förvaltningschef ansvarar för att tecknade avtal 

följs13. I intervju framkommer att det saknas en nämndövergripande rutin för hur detta ska ske. 

Kommunstyrelsen saknar därutöver en rutin för att säkerställa avtalstrohet mot tecknade 

ramavtal, både vad gäller kommunstyrelsespecifika upphandlingar och kommunövergripande 

sådana. Analys av inköp från leverantörer utan ramavtal finns med som kontrollmoment i 

styrelsens internkontrollplan. 

2.5.3. Avtalsuppföljning och leverantörskontroll 

Avtalsuppföljning av ramavtal genomförs av den ansvariga för det aktuella avtalet i VästUpp 

eller NoBo14. Den centrala upphandlingsfunktionen i Strömstad ansvarar för uppföljning av 

ingångna avtal på förvaltningsövergripande nivå samt för uppföljning av de samordnade 

avtalen genom NoBo och VästUpp i fall då Strömstad är avtalsansvarig. Förvaltningsspecifika 

avtal följs upp av respektive förvaltning. Av intervju framkommer att alla upphandlingar15 med 

undantag för direktupphandlingar ska genomföras via kommunens upphandlingssystem. Den 

löpande uppföljningen sker i samma system. Det saknas rutiner för avtalsuppföljning av 

direktupphandlingar. 

Leverantörskontroll sker genom upphandlingssystemet. Leverantörerna kontrolleras och 

kvalificeras utifrån exempelvis att leverantören är registrerad för F-skatt och att leverantören 

inte har obetalda skatter och avgifter. För direktupphandlingar ska leverantörskontroll 

genomföras med hjälp av ett kreditupplysningssystem. Samtliga kommunanställda har tillgång 

till detta system. 

                                                
10 Med avtalstrohet avses att köpa avtalade produkter från avtalad leverantör när ramavtal slutits. 
11 Enligt Policy för inköp och upphandling. 
12 Det vill säga det område av varor, tjänster eller byggentreprenader avtalet avser. 
13 Framgår av Policy för inköp och upphandling. 
14 Den avtalsansvarige i dessa fall är således verksam inom någon av de kommuner som ingår i 
upphandlingssamarbetet. 
15 Förutom de ramavtalsupphandlingar som sker via NoBo/VästUpp där Strömstad ej är 
avtalsansvariga. Dessa vårdas och följs upp av ansvarig kommun.  
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2.6. Resultat av stickprovsgranskning 

I avsnittet presenteras resultatet av stickprovgranskningen för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Stickprovsresultat för teknisk nämnd redovisas i avsnitt 3.1. Stickprovsgranskning 

har genomförts av leverantörsfakturor som ankomstbokförts mellan 1 januari 2019 till och med 

28 oktober 2019. Stickprovsgranskningen har omfattat totalt 30 inköp. Urvalet av inköpen har 

skett strategiskt i syfte att tangera de beloppsgränser som framkommer i LOU och kommunens 

antagna policy och tillhörande regler. Av inköpen som omfattas av stickprovsgranskningen är 

28 stycken nämndspecifika och två stycken nämndövergripande. 

En utförlig beskrivning av resultatet av stickprovsgranskningen återfinns i bilaga 4.  

I stickprovsgranskningen har följande kriterier kontrollerats: 

1. Att ramavtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 

2. Vid inköp via ramavtal: Att inköp genomförts i enlighet med avtal 

3. Att konkurrensutsättning genomförts i enlighet med LOU och riktlinjer eller att undantag 

åberopats i enlighet med LOU och riktlinjer 

4. Att attestering genomförts enligt attestregister 

5. Vid direktupphandling över 100 tkr: Att dokumentationskrav är uppfyllda enligt LOU och 

riktlinjer16 

6. Vid direktupphandling över 100 tkr: Att upphandlaren kontaktats innan upphandling 

7. Vid direktupphandling: Att inköp av samma slag understiger direktupphandlings-

gränsen innevarande år 

8. Att inköpet/direktupphandlingen är diarieförd 

 

Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens samt nämndövergripande inköp, 
sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Ramavtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller 

tjänst? 
2 1 2 

2. Vid inköp genom ramavtal: Inköp i enlighet med avtal? 2 - 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med policy, regler eller LOU? 
- 2 3 

4. Attestering genomförd enligt attestregister? 4 1 - 

5. Vid direktupphandling över 100 tkr: Dokumenterat i 

enlighet med LOU, policy och regler? 
- 1 4 

6. Vid direktupphandling över 100 tkr: Upphandlaren 

kontaktats innan upphandling? 
- 1 4 

7. Vid direktupphandling: Inköp av samma slag under 

direktupphandlingsgränsen? 
- 1 4 

8. Inköp/upphandling diarieförd? 4 1 - 

* Ej tillämpligt 

 

                                                
16 Enligt LOU och riktlinjerna ska direktupphandlingar vid belopp över 100 000 kronor dokumenteras. 
Dokumentationen som ska finnas är skriftligt avtal/kontrakt, viktigaste skäl för tilldelning av kontrakt, 
vilken leverantör som tilldelats kontrakt och hur konkurrensen togs tillvara. 



 

11 
 

Den genomförda stickprovsgranskningen omfattar inköp av konst, konsulttjänster, IT-system 

och licenser samt bygg- och anläggningsentreprenad. Avvikelser har noterats för två av de 

fem inköpen.  

Ett inköp om 598 tkr avseende konsulttjänster har inte skett genom avrop mot tillämpligt 

ramavtal. Vidare har köpet inte konkurrensutsatts eller dokumenterats i enlighet med LOU 

samt policy och regler. Inköpet överstiger därutöver direktupphandlingsgränsen. Angiven 

mottagningsattestant saknas i attestregister, och inköpet har inte heller diarieförts i enlighet 

med policy och regler. Vid det första inköpstillfället har inget ramavtal funnits på plats. 

Kommunledningskontoret har vid efterföljande inköp av samma tjänst gjort bedömningen att 

det vore ineffektivt att avropa en leverantör som inte var insatt i det redan pågående projektet. 

Ett inköp om 7 mnkr avseende del av byggnation av trapptorn vid färjeläge har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med LOU. Inköpet har skett genom att kommunstyrelsen tagit över 

ett avtal som ett privat företag slutit med extern part. Vi bedömer att kommunen på detta sätt 

inte efterlevt de krav i LOU som föreskriver om konkurrensutsättning.  

 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för övriga nämnders inköp, sammanställning av avvikelser.  

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Ramavtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller 

tjänst? 
1 - 5 

2. Vid inköp genom ramavtal: Inköp i enlighet med avtal? 1 - 5 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med policy, regler eller LOU? 
3 - 3 

4. Attestering genomförd enligt attestregister? 4 2 - 

5. Vid direktupphandling över 100 tkr: Dokumenterat i 

enlighet med LOU, policy och regler? 
- - 6 

6. Vid direktupphandling över 100 tkr: Upphandlaren 

kontaktats innan upphandling? 
- - 6 

7. Vid direktupphandling: Inköp av samma slag under 

direktupphandlingsgränsen? 
4 - 2 

8. Inköp/upphandling diarieförd? 5 1 - 

* Ej tillämpligt 

 

Den genomförda stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniska hjälpmedel inom omsorg, 

handledning, statistiksystem samt personlig assistans. Avvikelser har noterats för tre av de 

totalt sex inköpen. 

Ett inköp om 38 tkr avseende statistiksystem har inte diarieförts i enlighet med kommunens 

policy och regler. Ett inköp om 77 tkr avseende tekniska hjälpmedel inom omsorg har inte 

attesterats i enlighet med kommunens policy och regler. Angiven mottagningsattestant saknas 

i attestregister. Ett inköp om 1,6 mnkr avseende personlig assistans har inte attesterats i 

enlighet med kommunens policy och regler. Angiven beslutsattestant har överskridit sin 

beloppsgräns. 

Utöver ovan avvikelser konstaterar vi att för samtliga sex inköp saknas beloppsgränser för de 

personer som attesterat. 
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2.7. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att upphandlingar av 

kommunövergripande ramavtal sker i enlighet med lagkraven och kommunens inköp- och 

upphandlingspolicy. Granskningen visar att ungefär hälften av upphandlingar av 

kommunövergripande ramavtal sker genom upphandlingssamarbetena NoBo och VästUpp. 

Resterande avtal träffas av kommunen. Dock framkommer att kommunstyrelsen saknar insyn 

i upphandlingssamarbetena.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt att kommunövergripande ramavtal upprättas 

inom de områden där det är möjligt och lämpligt. Granskningen visar att det i kommunen finns 

en process för att träffa ramavtal utifrån förvaltningars intressen och behov. 

Stickprovsgranskningen visar dock att direktupphandlingar genomförts på nämndnivå inom 

flera områden där kommunen har ett återkommande behov och som därför kan vara lämpliga 

för ramavtal. Därutöver motsvarar inte upphandlingsfunktionens kapacitet behoven vilket ökar 

risken för att ramavtal inte upprättas när så är möjligt och lämpligt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt verksamhetskompetens vid upphandlingar. 

Granskningen visar att det i den kommunövergripande processen för upphandling av ramavtal 

ingår möjlighet att beakta verksamhetskompetens. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av den centrala 

upphandlingsverksamheten. Viss uppföljning sker vid styrelsens samrådsmöten med presidier 

och tjänstepersoner. Granskningen visar dock att kommunstyrelsen erhåller enbart begränsad 

uppföljning och information från upphandlingssamarbetena NoBo och VästUpp. Granskningen 

visar vidare att det saknas rutiner och riktlinjer för uppföljning av inköp- och 

upphandlingsverksamheten, både vad gäller den styrelsespecifika och den kommun-

övergripande verksamheten. Av kommunstyrelsens protokoll går inte att följa att styrelsen 

under 2019 erhållit uppföljning avseende inköp och upphandling.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende 

upphandlingsverksamheten. Inköp- och upphandlingsverksamheten ingår i kommunstyrelsens 

internkontrollarbete och ett antal aktiviteter har genomförts under 2019. Stickprovs-

granskningen visar på avvikelser för två av de totalt fem inköpen vilka genomförts av 

kommunstyrelsen. Båda inköpen har avvikit från LOU och kommunens egen policy.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en systematisk avtalsuppföljning och 

leverantörskontroll. Granskningen visar att leverantörskontroller och avtalsuppföljningar 

genomförs med stöd av upphandlingssystem. Dock saknas systemstöd och rutiner för 

direktupphandlingar vilket försvårar leverantörskontroll och avtalsuppföljning. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Kommunstyrelsen saknar en rutin för att säkerställa avtalstrohet mot tecknade 

ramavtal, både vad gäller styrelsespecifika upphandlingar och kommunövergripande sådana. 

I stickprovsgranskningen har en avvikelse avseende avtalstrohet konstaterats, där 

kommunstyrelsen genomfört en direktupphandling trots att ramavtal funnits för den aktuella 

konsulttjänsten. 
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3. Teknisk nämnds inköp- och upphandlingsverksamhet 

3.1. Iakttagelser 

I genomförd stickprovsgranskning (avsnitt 3.2) har ett stort antal avvikelser konstaterats. 

Förvaltningschef och controller uppger i intervju att det finns brister i förvaltningens inköp- och 

upphandlingsverksamhet vad gäller efterlevnad av kommunens policy och regler. 

Förvaltningen uppges ha ett utvecklingsarbete framför sig för att stärka efterlevnaden av 

kommunens styrdokument och riktlinjer, LOU samt administrativa processer så som 

diarieföring av inköp och upphandlingar. 

 

Flera av förvaltningens medarbetare har under hösten 2019 genomgått kommunens utbildning 

för beställarkompetens. Förvaltningschef och controller beskriver dock att det saknas 

tillräckliga resurser hos den centrala upphandlingsfunktionen, vilket medför en risk för att 

förvaltningen inte får det kompetensstöd som behövs. Förvaltningschef uppger att 

upphandlingsfunktionen har svårt att möta den efterfrågan på stöd som finns. Det beskrivs 

som positivt att förvaltningens controller liksom övriga förvaltningars controllers tillhör 

kommunledningskontoret och därigenom har ökad kontaktyta gentemot upphandlaren. 

 

Enligt reglerna för direktupphandling ska upphandlaren alltid kontaktas vid inköp över 100 tkr. 

Detta uppges efterlevas enbart i begränsad utsträckning. Vid intervju framförs att det utifrån 

det som står i reglerna för direktupphandling är otydligt vilket stöd förvaltningarna kan få av 

upphandlingsfunktionen. 

 

Nämnden erhåller uppföljning av förvaltningens inköp- och upphandlingsverksamhet genom 

förvaltningens internkontrollarbete och uppföljningar av detsamma. Nämnden erhåller enligt 

uppgift ingen övrig uppföljning av inköp- och upphandlingsverksamheten. 

3.2. Resultat av stickprovsgranskning 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för teknisk nämnds inköp, sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Ramavtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller 

tjänst? 
2 - 17 

2. Vid inköp genom ramavtal: Inköp i enlighet med avtal? 2 - 17 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med policy, regler eller LOU? 
6 10 3 

4. Attestering genomförd enligt attestregister? 19 - - 

5. Vid direktupphandling över 100 tkr: Dokumenterat i 

enlighet med LOU, policy och regler? 
1 8 10 

6. Vid direktupphandling över 100 tkr: Upphandlaren 

kontaktats innan upphandling? 
1 8 10 

7. Vid direktupphandling: Inköp av samma slag under 

direktupphandlingsgränsen? 
6 7 6 

8. Inköp/upphandling diarieförd? 5 14 - 

* Ej tillämpligt 
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Den genomförda stickprovsgranskningen omfattar inköp av betongbarriärer, bygg- och 

anläggningsentreprenad, snöröjning, kemikalier, besiktning och reparation, båtbommar, 

gräsröjning, rörinstallationer samt avloppspumpstationer. Avvikelser har noterats för 14 av de 

totalt 19 inköpen. 

Tio inköp av har inte konkurrensutsatts i enlighet med policy eller åberopande av undantag i 

enlighet med LOU. Av dessa tio överstiger åtta inköp 100 tkr, vilket enligt både policy och LOU 

ställer krav på dokumentation. Fyra avser inköp om 350 tkr till 800 tkr. Fyra avser inköp om 1 

mnkr till 3 mnkr. I samtliga åtta fall har inköpen inte dokumenterats i enlighet med LOU och 

policy. Vidare har inte upphandlaren kontaktats innan respektive inköp, vilket strider mot 

kommunens egna regler för direktupphandling. Därtill överstiger sju av de åtta inköpen 

direktupphandlingsgränsen enligt LOU. Vidare överstiger ett av de åtta inköpen tröskelvärdet17 

enligt LOU. Av de 19 inköpen har 14 inte diarieförts i enlighet med kommunens policy och 

regler.  

3.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att teknisk nämnd inte säkerställt en ändamålsenlig inköp- och 

upphandlingsverksamhet. Granskningen visar på bristande efterlevnad mot styrdokument, 

riktlinjer samt av särskild betydelse lagen om offentlig upphandling. Avvikelser mot lagen om 

offentlig upphandling har påträffats i 8 av 19 inköp. Avvikelserna avser bristande efterlevnad 

avseende utebliven konkurrensutsättning, överskriden direktupphandlingsgräns och krav på 

dokumentation. 

                                                
172 096 097 kr enligt LOU:s fastställda värden för 1 januari 2018 till 31 december 2019. Tröskelvärde 
är det beloppsvärde som avgör vilka regler en upphandling ska följa. För upphandlingar över 
tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av EU-
direktiven.  



 

15 
 

4. Samlad bedömning 

4.1. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande be-

dömning att kommunstyrelsen delvis säkerställt att inköp genomförs i enlighet med aktuell 

upphandlingslagstiftning samt gällande policy och regler. Vi konstaterar att det finns 

utvecklingsområden för kommunstyrelsen. Utvecklingsområdena avser följsamhet till 

kommunfullmäktiges riktlinjer i form av dokumentation av direktupphandlingar men även 

följsamhet till aktuella gränsvärden för direktupphandling utifrån lagen om offentlig 

upphandling. Vi noterar därutöver att den centrala upphandlingsfunktionen är sårbar och har 

begränsad kapacitet att bistå förvaltningar med stöd vid inköp och upphandlingar. Detta menar 

vi därutöver ökar risken för att ramavtal inte träffas i den utsträckning som är möjligt och 

lämpligt. 

 

Vår sammanfattade bedömning för teknisk nämnd är att nämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig inköp- och upphandlingsverksamhet. Granskningen visar på en bristande 

efterlevnad mot styrdokument, riktlinjer samt av särskild betydelse lagen om offentlig 

upphandling. Avsteg från lagen om offentlig upphandling har påträffats i 8 av teknisk nämnds 

19 inköp. Vi anser att de uppmärksammade bristerna är av sådan vikt att teknisk nämnd bör 

tillse att dessa åtgärdas skyndsamt. 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen säkerställt att 

upphandlingar av kommunövergripande ramavtal 

sker i enlighet med lagkraven och kommunens 

inköp- och upphandlingspolicy? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt 

att upphandlingar av kommunövergripande ramavtal 

sker i enlighet med lagkraven och kommunens inköp- 

och upphandlingspolicy. 

Har kommunstyrelsen säkerställt att 

kommunövergripande ramavtal upprättas inom de 

områden där det är möjligt och lämpligt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt att 

kommunövergripande ramavtal upprättas inom de 

områden där det är möjligt och lämpligt. 

Har kommunstyrelsen säkerställt 

verksamhetskompetens vid upphandlingar? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt 

verksamhetskompetens vid upphandlingar. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av den centrala 

upphandlingsverksamheten? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av den centrala 

upphandlingsverksamheten. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll avseende upphandlings-

verksamheten? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll avseende upphandlings-

verksamheten. 

Hur säkerställer kommunstyrelsen en systematisk 

avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en 

systematisk avtalsuppföljning och leverantörskontroll. 

Hur säkerställer kommunstyrelsen avtalstrohet i 

enlighet med upprättade ramavtal? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Har teknisk nämnd säkerställt en ändamålsenlig 
inköp- och upphandlingsverksamhet? Det vill säga 
som efterlever lagkrav samt kommunens 
styrdokument och riktlinjer. 

Vi bedömer att tekniska nämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig inköp- och upphandlingsverksamhet. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer  

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 

granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

  Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att ramavtal kan 

träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt stöd kan erbjudas kommunens 

förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

  Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 

direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 

  Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 

kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

  Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal. 

  Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och leverantörskontroll för 

direktupphandlingar. 

 

Vi rekommenderar teknisk nämnd att: 

  Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet mot 

lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 

 

 

 
Göteborg den 20 februari 2020 
 

                             
 
Karin Iveroth    Thomas Edin 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 

 
 
Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  
 

Kommunens förvaltningar gör årligen ett stort antal inköp från många olika leverantörer. Det 

är av vikt att styrning och intern kontroll fungerar väl för att inköp och upphandling ska ske på 

ett organiserat och ändamålsenligt sätt. Det är även av vikt att hanteringen säkerställer en god 

ekonomisk hushållning av kommunens resurser. Nationella lagar reglerar köp som görs av 

offentliga organisationer. Myndigheter ska vara sakliga och välja leverantör på affärsmässig 

grund med hänsyn enbart till det som köps. Offentliga organisationer tecknar genom 

upphandling ramavtal som verksamheterna kan göra avrop från. 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente har styrelsen ett helhetsansvar för kommunens 

verksamheter och dess ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de 

frågor inom den kommunala verksamheten som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Inom styrelsens ansvarsområde ingår bland annat att ansvara för 

kommunens inköp och upphandlingsprocess samt svara för nämndövergripande 

upphandlingar av varor och tjänster amt för styrelsens egen verksamhet. 

 

De förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun har mot bakgrund av ovan samt årets 

risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att granska intern styrning och kontroll 

avseende inköp och upphandling inom Strömstads kommun. I God revisionssed framkommer 

de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och 

nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för 

bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll. 
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Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) 

Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling 

(19 kap 7 §). Vidare ska den upphandlade myndigheten beakta direktupphandlingar av samma 

slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (19 kap 8 §). I lag (2014:474) om ändring i 

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling framgår att det är en skyldighet för upphandlade 

myndigheter att dokumentera direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor. 

 

Kommunallagen 

Av 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom 

sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 

sätt. 

 

Upphandlingspolicy med tillhörande regler 

Kommunens upphandlingspolicy18 är ett gemensamt policydokument för kommunerna Lysekil, 

Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Policyn reglerar kommunens förhållningssätt, 

kommunstyrelsens ansvar, upphandlingsfunktionens ansvar och nämndernas ansvar.  

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kommunernas inköp- och 

upphandlingsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/verksamhet som berörs av flera 

nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen.  

Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar och står 

för den interna/externa informationen angående upphandlingslagarna. 

Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av nämndövergripande 

karaktär och de upphandlingar som samordnas med andra myndigheter. 

Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs 

av annan nämnd samt genomför elektronisk annonsering av kommunens alla upphandlingar. 

Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om nämndövergripande och samordnade 

upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen ansvarar också för att 

uppföljning/vård/ bevakning sker av ingångna avtal på nämndövergripande nivå samt att detta 

sker för samordnade avtal. Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i 

domstol vid upphandlings ärenden. 

Nämnderna ansvarar för inköp och upphandlingar som berör deras verksamhet. Vid 

samordnade upphandlingar ska nämnden bistå med information om behov och krav till 

upphandlingsfunktionen. 

Till upphandlingspolicyn finns regler19 som ytterligare tydliggör upphandlingsprocessen för 

Strömstads kommun. Där framgår bland annat att upphandlingsverksamheten ska i möjligaste 

                                                
18 Policy för inköp och upphandling – Kommunfullmäktige § 13/18 
19 Regler för inköp och direktupphandling – Kommunfullmäktige § 13/18 
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mån samordnas inom upphandlingssamarbetena NoBo20 och VästUpp21. Vidare återfinns 

information om avtalsformer, e-handel, dokumentationskrav, annonsering, hållbar upphandling 

och regler för privatköp. 

Direktupphandling 

Upphandlingspolicy och regler anger att direktupphandling kan användas om avtal saknas 

eller om värdet är lågt enligt upphandlingslagarna. Vidare anges att direktupphandling ska 

göras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 

affärsmässigt. Nedan beskrivs beloppsgränserna som utfärdas i regler för inköp och 

direktupphandling: 

Vid inköp upp till 45 500 kr 

Vid enstaka inköp upp till ett prisbasbelopp krävs ingen skriftlig jämförande offertförfrågan. 

Affärsmässig handläggning ska ändå ske. 

 

Vid inköp mellan 45 501 till 100 000 kr  

Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem bör infordras från, om möjligt, 

minst tre leverantörer. Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val 

av leverantör ska upprättas. Skriftlig beställning ska göras. Inköpet/direktupphandlingen ska 

diarieföras. 

 

Vid inköp över 100 000 kr till tröskelvärdet22 

Vid upphandlingar över 100 000 kr skall alltid upphandlaren kontaktas innan upphandlingen. 

Inköpet/direktupphandlingen ska diarieföras. 

  

 

 

  

                                                
20 Kommunerna i norra Bohuslän 
21 Kommunerna i norra Bohuslän, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla 
22 586 907 kr för LOU, 1 092 436 kr för LUF och 2 631 028 för LUK, enligt år 2018 fastställda värden. 



 

20 
 

Bilaga 3 - Källförteckning 

Dokument 

  Policy för inköp och upphandling 

  Regler för inköp och direktupphandling 

  Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen 

  Attestreglemente 

  Attestregister för: kommunstyrelsen, teknisk nämnd, barn- och utbildningsnämnd, 

socialnämnd. 

  Kommunstyrelsens protokoll 2019 

  Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

  Blankett för dokumentation av direktupphandlingar Strömstads kommun  

  Upphandlingsprocessen VästUpp 2017 

  Kommunstyrelsens reglemente 

  Delårsrapport per augusti 2019 

 

Intervjuer  

  Kommunstyrelsens presidium, 29 november 2019 

  Kommundirektör, 29 november 2019 

  Centrala upphandlingsfunktionen, 29 november 2019  

  Förvaltningschef samt controller, teknisk förvaltning, 10 februari 2020 (per telefon) 
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov 
1. Att ramavtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 

2. Vid inköp via ramavtal: Att inköp genomförts i enlighet med avtal 

3. Att konkurrensutsättning genomförts i enlighet med LOU och riktlinjer eller att undantag 

åberopats i enlighet med LOU och riktlinjer 

4. Att attestering genomförts enligt attestregister 

5. Vid direktupphandling över 100 tkr: Att dokumentationskrav är uppfyllda enligt LOU och 

riktlinjer 

6. Vid direktupphandling över 100 tkr: Att upphandlaren kontaktats innan upphandling 

7. Vid direktupphandling: Att inköp av samma slag understiger direktupphandlings-

gränsen innevarande år 

8. Att inköpet/direktupphandlingen är diarieförd 

Stickprov Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Bedömning 
och nämnd 

1 37 650 kr - - - ✓ - - ✓ ✕ SN 

2 79 500 kr - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ BUN 

3 38 838 kr - - - ✓ - - ✓ ✓ KS 

4 35 710 kr - - - ✓ - - ✓ ✕ TN 

5 49 800 kr - - - ✓ - - ✓ ✓ SN 

6 42 600 kr - - - ✓ - - ✓ ✕ TN 

7 45 200 kr ✓ ✓ - ✓ - - - ✕ TN 

8 59 250 kr - - ✕ ✓ - - ✓ ✕ TN 

9 71 846 kr - - ✕ ✓ - - ✓ ✕ TN 

10 77 498 kr - - ✓ ✕ - - ✓ ✓ SN 

11 592 212,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

12 597 500,00 kr ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ KS 

13 822 325,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

14 1 518 575,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

15 582 762,00 kr ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ MBN 

16 516 341,00 kr - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TN 

17 449 495,00 kr - - ✓ ✓ - - - ✓ TN 

18 334 718,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

19 471 245,01 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ TN 

20 409 729,48 kr ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ KS 

21 7 070 725,00 kr - - ✕ ✕ - - - ✓ KS 

22 9 181 762,22 kr - - ✓ ✓ - - - ✓ TN 

23 9 507 996,00 kr - - ✓ ✓ - - - ✓ TN 

24 1 023 467,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

25 5 391 926,00 kr ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ KS 

26 4 618 978,00 kr ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✕ TN 

27 2 993 263,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

28 2 241 706,00 kr - - ✓ ✓ - - - ✓ TN 

29 1 640 549,00 kr - - - ✕ - - - ✓ SN 

30 1 312 221,00 kr - - ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ TN 

Förklaring: grön (inga noteringar), gul (mindre avvikelser mot policy) och röd (flera avvikelser mot 
policy/LOU). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad
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KSau § 274 Ernst & Young - granskning av Strömstads 
kommuns lokalförsörjningsprocess - 
dokumentationsbegäran och 
intervjubokningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen.

att ge kommundirektören i uppdrag att i mitten av december redovisa uppdraget 
och tidplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 
lokalförsörjningsprocess.

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:

 Roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och 
delegationsordning, inte efterlevs samt upplevs vara otydliga i praktiken. 
Vidare saknas ett sammanhållet styrdokument samt en central funktion 
avseende lokalförsörjning.

 Det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, 
dels mellan förvaltningar och bolagen. Viss samverkan sker, men inte 
utifrån fastställda eller förankrade rutiner.

 Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen. Därtill saknas det ett 
sammanhållet arbetssätt med tillräckliga underlag för beslut kopplade till 
kommunens lokalförsörjning.

 Det saknas rutiner och riktlinjer både avseende nämndernas och bolagens 
egna uppföljning i lokalförsörjning, men även avseende nämndernas och 
bolagens uppföljning till den ansvariga kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kommunledningsförvaltningen förstärks 
med en halvtidstjänst lokalförsörjningssamordnare, att en strategisk 
lokalförsörjningsplan tas fram samt att rutiner ses över och ansvar förtydligas.

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-10
Revisionsrapporten 2019 Granskning av lokalförsörjningsprocessen
Missivbrev från kommunrevisionen
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2020-11-04

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

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019  - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-10 Ärende: KS/2020-0062
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

Ernst & Young - granskning av Strömstads kommuns 
lokalförsörjningsprocess

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 Granskning 
av lokalförsörjningsprocessen

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 
lokalförsörjningsprocess.

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:

 Roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och 
delegationsordning, inte efterlevs samt upplevs vara otydliga i praktiken. 
Vidare saknas ett sammanhållet styrdokument samt en central funktion 
avseende lokalförsörjning.

 Det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, 
dels mellan förvaltningar och bolagen. Viss samverkan sker, men inte 
utifrån fastställda eller förankrade rutiner.

 Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen. Därtill saknas det ett 
sammanhållet arbetssätt med tillräckliga underlag för beslut kopplade till 
kommunens lokalförsörjning.

 Det saknas rutiner och riktlinjer både avseende nämndernas och bolagens 
egna uppföljning i lokalförsörjning, men även avseende nämndernas och 
bolagens uppföljning till den ansvariga kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kommunledningsförvaltningen förstärks 
med en tjänst lokalförsörjningssamordnare, att en strategisk lokalförsörjningsplan 
tas fram samt att rutiner ses över och ansvar förtydligas.
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Ärendet

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningens åtgärder är riktade mot den egna förvaltningen 
men vissa åtgärder som genomförs centralt omfattar även övriga förvaltningar 
och kommunala bolag.

Övergripande åtgärd

En tjänst som lokalsamordnare tillsätts. 

Roll och ansvarsfördelningen tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och bolag samt 
att denna fördelning efterlevs

Åtgärd 

 Lokalsamordnaren får i uppdrag se över relevanta styrdokument samt att 
förankra och förtydliga  ansvarsfördelningen med respektive förvaltning 
samt bolagen. 

Övergripande styrdokument antas för kommunens lokalförsörjningsprocess

Åtgärd

 En lokalförsörjningsplan ska tas fram. Syftet med en strategisk 
lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Underlaget ska användas för att bedöma framtida 
investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader. 

Relevanta underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång 
sikt

Åtgärd

 Lokalsamordnaren ska fungera som ett stöd i samtliga förvaltningars 
arbete att ta fram en lokalbehovsanalys som ger förvaltningarna relevanta 
underlag för deras lokalbehov på kort och lång sikt.

 Lokalsamordnaren ska ta fram tydliga riktlinjer och rutiner för hur 
samverkan mellan förvaltningar och bolag ska se ut och implementera 
dessa för att säkerställa en effektiv lokalförsörjning och undvika 
investeringar i lokaler som inte är ändamålsenliga.

Uppföljning av lokalförsörjningsprocessen

Åtgärd

 Lokalsamordnaren tar fram rutiner för uppföljning av om lokalerna är 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga till respektive förvaltning. 
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Förvaltningarna rapporterar till nämnd som i sin tur rapporterar till 
styrelsen som har det övergripande ansvaret för 
lokalförsörjningsprocessen.

Perspektiv

Barnperspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv
En halvtidstjänst som lokalsamordnare är finansierad genom en ramökning i 
budgetförslaget för 2021, om behovet anses vara av större omfattning måste 
ytterligare medel beviljas.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna är relevanta 
för att kommunstyrelsen ska kunna efterleva ansvaret att utveckla, leda och 
samordna kommunens lokalförsörjning. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
också att nämnderna och styrelsens möjlighet att efterleva kravet på att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt att den interna kontrollen är tillräcklig 
förstärks.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-10
Revisionsrapporten 2019 Granskning av lokalförsörjningsprocessen
Missivbrev från kommunrevisionen

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

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommun-

styrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och delegationsordning, 

inte efterlevs samt upplevs vara otydliga i praktiken. Vidare saknas ett sammanhållet 

styrdokument samt en central funktion avseende lokalförsörjning.  

 Det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, dels mellan 

förvaltningar och bolagen. Vi noterar att viss samverkan sker, men inte utifrån 

fastställda eller förankrade rutiner.  

 Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen. Därtill saknas det ett sammanhållet 

arbetssätt med tillräckliga underlag för beslut kopplade till kommunens 

lokalförsörjning.  

 Det saknas rutiner och riktlinjer både avseende nämndernas och bolagens egna 

uppföljning i lokalförsörjning, men även avseende nämndernas och bolagens 

uppföljning till den ansvariga kommunstyrelsen.   

Utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattade 

bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 

lokalförsörjningsprocess. Vi anser att det finns stora brister avseende roll- och ansvars-

fördelning och samverkan. Därtill ser vi bister gällande tillräckliga underlag för att bedöma 

verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Vi anser också att det finns stora bister 

beträffande uppföljning av lokaler och anläggningars kostnadseffektivitet och 

ändamålsenlighet. Vi noterar dock att ett utvecklingsarbete avseende kommunens 

lokalförsörjningsprocess påbörjats. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Tillse en gemensam process för lokalförsörjning i kommunen som tydliggörs och 

efterlevs. Inom ramen för denna övergripande rekommendation rekommenderar vi 

ytterligare kommunstyrelsen att: 

• Tillse att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och 

bolag samt att denna fördelning efterlevs.  

• Tillse att övergripande styrdokument antas för kommunens lokalförsörjnings-

process.  

• Tillse att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas 

lokalbehov på kort och lång sikt. 

• Tillse att en systematiskt uppföljning av lokalförsörjningsprocessen sker och 

dokumenteras både i styrelse och nämnder.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att 

genomföra en granskning av lokalförsörjningsprocessen. Bakgrunden till granskningen 

beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

och effektiv lokalförsörjningsprocess.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Hur har kommunstyrelsen säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 

ramen för lokalförsörjningsprocessen? 

 Hur säkerställer kommunstyrelsen att det finns tillräckliga underlag för att bedöma 

verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt? 

 Hur har kommunstyrelsen säkerställt en tillfredställande samverkan inom ramen för 

lokalförsörjningsprocessen? 

 Hur arbetar kommunstyrelsen med att följa upp om lokaler och anläggningar är 

kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt hur och av vem dessa används?  

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår 

av bilaga 2. 

1.4. Avgränsningar 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning 

framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Lokalförsörjningsprocessen 

2.1. Roll- och ansvarsfördelning 

Detta avsnitt behandlar revisionsfrågan ”Hur har kommunstyrelsen säkerställt en tydlig roll- 

och ansvarsfördelning inom ramen för lokalförsörjningsprocessen?”. Inledningsvis beskriver 

vi vad vi har sett i granskningen och avsnittet avslutas med vår bedömning. 

Det som framgår vad gäller kommunens roll- och ansvarsfördelning avseende 

lokalförsörjningsprocessen är att den regleras av kommunstyrelsens reglemente och 

delegationsordning, samt av teknisk nämnds reglemente. Av kommunstyrelsens reglemente 

framgår att styrelsen ansvarar för att utveckla, leda och samordna kommunens 

lokalförsörjning. Av dess delegationsordning framgår att respektive verksamhetsansvarig 

nämnd ansvarar för planering av verksamhetslokaler. Enligt teknisk nämnds reglemente 

ansvarar nämnden för att förvalta och underhålla kommunens fastigheter. Granskningen 

visar dock att nämndens ansvar för förvaltning och underhåll endast avser en mekanisk 

verkstad, ett ridhus och en byggnad i anslutning till kustbevakningens kajanläggning samt 

förvaltningens egna anläggningar. I praktiken förvaltar AB Strömstadslokaler och AB 

Strömstadsbyggen de flesta fastigheterna i kommunen.  

De kommunala bolagen AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggen arbetar med 

lokalfastigheter respektive bostadsfastigheter. Strömstadslokaler ansvarar för fastigheter 

om utgörs lokaler för främst kommunal verksamhet.  Därtill ska Strömstadslokaler medverka 

till att kommunen uppnår optimal kommunalekonomisk kostnadseffektivitet avseende 

lokaler. Strömstadsbyggen ansvarar för fastigheter och tomträtter med bostäder, 

affärslägenheter och gemensamhetsanläggningar. Till skillnad från Strömstadslokaler 

definieras inte Strömstadsbyggens roll och ansvar för kommunens lokalförsörjningsprocess 

ytterligare.   

Av granskningen framkommer att kommunens beställningsrutin vid lokalförändringar1 

föreskriver ytterligare förtydliganden vad gäller roller och ansvar. I denna framgår att vid 

behov av lokalförändringar, upprättande av avtal och ombyggnation/nybyggnation ska 

bolagen anlitas i första hand. Hyresgästen (kommunen) ansvarar för att göra en skriftlig 

beställning där verksamhetens behov specificeras. Vidare ska beställningen alltid vara 

godkänd och underskriven av aktuell förvaltningschef. Hyresvärden (bolagen) ansvarar för 

att ta fram underlag2 inför beställning där färdiga förslag till lokallösningar illustreras. 

Därefter ska slutgiltig beställning godkännas av ansvarig förvaltningschef eller nämnd. Om 

beställningens omfattning ej ryms inom fastställda budgetramar ska beslut tillställas 

kommunstyrelsen inom ramen för ordinarie budgetprocess. Beställningsrutinen har inte 

reviderats sedan det fastställdes 2011. I figur 1 ges EY:s sammanställning av de olika stegen 

utifrån beställningsrutinens beskrivning.   

 

                                                
1 Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-09, § 189 
2 Rutinen anger att hyresvärden ska ta fram underlag där det framgår information om sammanlagd 
kostnad för insats, underhållskostnad, avskrivningstid, hyresnivå efter insats, inventarier som ingår 
i hyresvärdens respektive hyresgästens åtagande samt åtgärdsperiod med slutförandedatum. 
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Figur 1 – EY:s sammanställning av steg i beställningsrutin  

Av intervjuer framkommer att det saknas en tydlig roll- och ansvarsfördelning avseende 

kommunens lokalförsörjning. Detta trots att det formella ansvaret tydligt anges i reglemente 

och delegationsordning. I intervjuer uppges att roll- och ansvarsfördelningen mellan 

beställare (kommunen) och utförare (bolagen) är otydlig. Därtill framkommer att tekniska 

nämndens ansvar för att förvalta och underhålla kommunens fastigheter endast avser 

lokaler och anläggningar nämnden äger samt fastigheter i form av kommunens markreserv. 

Det faktiska arbetet med att förvalta och underhålla kommunens fastigheter görs av 

bolagen.  Tekniska nämndens roll i kommunens lokalförsörjningsprocess upplevs därför som 

otydlig. Vidare saknar förvaltningen, enligt uppgift, kompetens och resurser för att förvalta 

och underhålla de tre lokaler nämnden äger. 

Kommunen har en beställningsrutin. Däremot saknas en central samordnande funktion på 

beställarsidan i kommunen. I intervju beskrivs att det i förvaltningarna saknas tillräcklig 

kompetens vad gäller lokalförsörjning. Vidare anses de enskilda förvaltningarna sakna 

centralt stöd i processen. Kommunen beskrivs som en svag motpart för bolagen i 

lokalförsörjningsprocessen. Avsaknaden av en central funktion upplevs medföra brister vad 

gäller lämplig kompetens och stöd till förvaltningarna. Likaså saknas en ändamålsenlig 

motpart i kommunen form av en samlad och strategisk beställarfunktion. Enligt uppgift har 

ett arbete påbörjats för att ta fram en översyn av kommunens lokalförsörjningsprocess.  

 

2.1.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte tillsett en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess. Granskningen visar att roller och 

ansvar i lokalförsörjningsprocessen är dokumenterade i reglemente samt delegations-

ordning. Däremot efterlevs dessa ansvar och roller inte i det faktiska arbetet. Det 

framkommer därtill att roll- och ansvarsfördelningen överlag upplevs som otydlig i praktiken. 

Det saknas ett för lokalförsörjningsprocessen dokumenterat sammanhållet styrdokument, 

såsom exempelvis en lokalförsörjningspolicy eller lokalförsörjningsplan. Avsaknaden av en i 

kommunen central funktion försvårar lokalförsörjningsprocessen, dels för kommunen som 

beställare, dels för bolagen som leverantörer.  

  

1. Lokalbehov uppstår inom 
nämnd 

2. Förvaltningen utarbetar 
skriftlig beställning   

3. Förvaltningschef 
undertecknar beställning  

6. Bolagen utför 
lokalförändring, 

ombyggnation/nybyggnation 
 

5. Förvaltningschef, nämnd 
eller kommunstyrelse 

godkänner/avslår beställning 

4. Bolagen utarbetar underlag 
och kostnadskalkyl 

 



 
 
 

6 

2.2. Underlag för bedömning av lokalbehov 

Detta avsnitt behandlar revisionsfrågan ”Hur säkerställer kommunstyrelsen att det finns 

tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt?”. 

Inledningsvis beskriver vi vad vi har sett i granskningen och avsnittet avslutas med vår 

bedömning. 

Granskningen visar att kommunen har inte har en samlad analys för aktuella lokalbehov som 

underlag för lokalplanering. Av intervju framkommer att en första inventering är genomförd 

avseende befintliga lokaler och avtal. Genomförd inventering beskrivs som ett led i det 

översynsarbete som påbörjats gällande kommunens lokalförsörjningsprocess.  

Av granskningen framkommer att det inte finns särskilda rutiner eller riktlinjer för hur 

underlag från förvaltningarna avseende lokalbehov ska tas fram eller omhändertas. Enligt 

uppgift initieras lokalförsörjningsprocessen i budgetarbetet. Varje nämnd kan i budget-

äskande ange lokalbehov i form av investeringspost3. Inom ramen för budgetarbetet 

inkommer dock endast ett fåtal underlag avseende lokalbehov. Utöver detta samlas inga 

ytterligare underlag in centralt.  

Lokalinventering äger rum inom respektive förvaltning. Däremot förmedlas inte dessa 

underlag vidare. Därtill framkommer att förvaltningarna saknar rätt kompetens för att ta 

fram ändamålsenliga underlag för lokalbehov på kort och lång sikt.  

Avsaknaden av en för kommunen övergripande och långsiktig lokalplanering anses påverka 

bolagen negativt i deras roll som utförare. I intervju beskrivs situationer då bolagen uppför 

lokaler utifrån bristande underlag, vilket medför att de inte är ändamålsenliga för den 

aktuella verksamheten. Detta medför i sin tur att verksamheterna måste hyra lokaler från 

extern part samt att bolagen står med en lokal som inte används. Samtliga intervjuade 

menar att underlag för planering av kommunens lokalförsörjning behöver stärkas. 

 

2.2.1. Vår bedömning 

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. 

  

                                                
3 Av beställningsrutin framkommer att större lokalförändringar, vilka ej ryms inom fastställda 
budgetramar, skall inom ramen för ordinarie budgetprocess tillställas kommunstyrelsen.   
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2.3. Samverkan 

Detta avsnitt behandlar revisionsfrågan ”Hur har kommunstyrelsen säkerställt en 

tillfredställande samverkan inom ramen för lokalförsörjningsprocessen?”. Inledningsvis 

beskriver vi vad vi har sett i granskningen och avsnittet avslutas med vår bedömning. 

Kommunens beställningsrutin syftar bland annat till att tydliggöra hur samverkan ska ske 

inom ramen för lokalförsörjningsprocessen. Dokumentet är framtaget i samverkan mellan 

kommunen och bolagen. Det utgör en överenskommelse kring förbindelse mellan hyresvärd 

(bolag) och hyresgäst (kommun) och beskriver gemensamt överenskomna rutiner. 

Beställningsrutinen anger att före varje beställning till hyresvärd ska alla möjliga 

samordningsmöjligheter kontrolleras, såväl inom förvaltningen som i andra förvaltningar.  

Av granskningen framkommer att det inte finns formella forum för samverkan för 

lokalförsörjning. Samtliga intervjuade efterfrågar tydliga riktlinjer och rutiner som beskriver 

hur samverkan ska bedrivas. Behov som uppstått uppges ha kunnat lösas genom dialog, 

detta trots avsaknad av rutiner. Förvaltningarna upplever nuvarande situation som 

svårarbetad och samtliga intervjuade efterlyser mer samverkan och ett helhetsperspektiv i 

kommunen utifrån alla verksamheters behov. Bristen på samverkan har i enskilda fall lett till 

investeringar i lokaler vilka visar sig inte vara ändamålsenliga och därmed oanvändbara. 

Enligt uppgift följs inte alltid beställningsrutinen och beställningar görs ibland med kort 

framförhållning utan att samordningsmöjligheter först kontrollerats av beställaren. 

Sammantaget medför detta, både enligt kommunorganisationen och bolagen, att samverkan 

försvåras. 

 

2.3.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillfredsställande samverkan inom 

ramen för lokalförsörjningsprocessen. Vi noterar att viss samverkan sker, men inte utifrån 

fastställda eller förankrade rutiner. Utöver beställningsrutinen saknas riktlinjer och rutiner 

för samverkan dels mellan förvaltningar, dels mellan förvaltningar och bolagen. 

Granskningen visar att bristen på samverkan medför ineffektiv lokalförsörjning och risk för 

investeringar i lokaler som inte är ändamålsenliga.   
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2.4. Uppföljning av lokaler och anläggningars effektivitet och ändamålsenlighet 

Detta avsnitt behandlar revisionsfrågan ”Hur arbetar kommunstyrelsen med att följa upp om 

lokaler och anläggningar är kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt hur och av vem dessa 

används?”. Inledningsvis beskriver vi vad vi har sett i granskningen och avsnittet avslutas 

med vår bedömning. 

Av protokoll går inte att följa att kommunstyrelsen mottagit någon uppföljning avseende 

lokalförsörjningsprocessen. Enligt uppgift sker viss ekonomisk återrapportering4 till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot sker ingen rapportering avseende ändamåls-

enlighet. Det finns inga rutiner eller riktlinjer för hur uppföljning till styrelsen avseende 

lokalförsörjningsprocessen ska ske.  

Förvaltningarna ser själva över kostnader och behov av lokaler inför den årliga 

budgetprocessen. Denna översyn rapporteras dock inte vidare var sig till ansvarig nämnd 

eller kommunstyrelse. Det saknas krav på nämnderna att ta fram underlag för uppföljning 

till kommunstyrelsen vad gäller lokalförsörjning.  Miljö- och byggnadsförvaltningen uppger 

att de på eget initiativ tagit fram underlag och behovsanalyser som överlämnats till bolagen, 

men inte kommunstyrelsen eller nämnd. Vidare framkommer att inte heller bolagen gör 

någon uppföljning till kommunstyrelsen avseende den övergripande lokalförsörjningen. 

 

2.4.1. Vår bedömning 

Vår bedömningar är att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att 

följa upp om lokaler och anläggningar är kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt hur och 

av vem dessa används. Granskningen visar att det saknas rutiner och riktlinjer dels avseende 

nämndernas och bolagens egen uppföljning, dels avseende nämndernas och bolagens 

uppföljning till styrelsen.  

  

                                                
4 Rapporteringen sker enligt uppgift inom ramen för samrådsmöten mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott, nämnder och bolag. 
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3. Samlad bedömning 

I detta avsnitt framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning. Svar på ställda revisionsfrågor i granskningen framgår av nedan tabell. 

Avslutningsvis lämnas rekommendationer utifrån identifierade utvecklingsområden. 

3.1. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 

lokalförsörjningsprocess. Vi anser att det finns stora brister avseende roll- och 

ansvarsfördelning, tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort 

och lång sikt, samverkan, samt uppföljning av huruvida lokaler och anläggningar är 

kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Vi noterar dock att ett utvecklingsarbete avseende 

kommunens lokalförsörjningsprocess påbörjats. 

3.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna (fortsätter på nästa sida) 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur har kommunstyrelsen säkerställt 

en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

inom ramen för 

lokalförsörjningsprocessen? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en 

tydlig roll- och ansvarsfördelning inom ramen för 

lokalförsörjningsprocessen. Granskningen visar att 

roller och ansvarsfördelning, så som angivet i 

reglementen och delegationsordning, inte efterlevs 

samt upplevs vara otydlig i praktiken. Det saknas ett 

sammanhållet styrdokument samt en central funktion 

avseende lokalförsörjning.  

Hur säkerställer kommunstyrelsen 

att det finns tillräckliga underlag för 

att bedöma verksamheternas 

lokalbehov på kort och lång sikt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har 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. Vidare finns inte ett 

sammanhållet arbetssätt med tillräckliga underlag för 

beslut kopplade till kommunens lokalförsörjning.  

Hur har kommunstyrelsen säkerställt 

en tillfredställande samverkan inom 

ramen för 

lokalförsörjningsprocessen? 

Vi bedömer att kommunstyrelsens inte har säkerställt 

en tillfredställande samverkan inom ramen för 

lokalförsörjningsprocessen. Granskningen visar att det 

saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan 

förvaltningar, dels mellan förvaltningar och bolagen. Vi 

noterar att viss samverkan sker, men inte utifrån 

fastställda eller förankrade rutiner.  
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Hur arbetar kommunstyrelsen med 

att följa upp om lokaler och 

anläggningar är kostnadseffektiva 

och ändamålsenliga samt hur och av 

vem dessa används? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med att följa upp om lokaler och 

anläggningar är kostnadseffektiva och ändamålsenliga 

samt hur och av vem dessa används. Granskningen 

visar att det saknas rutiner och riktlinjer dels avseende 

nämndernas och bolagens egen uppföljning, dels 

avseende nämndernas och bolagens uppföljning till 

styrelsen.   

3.3. Rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat utvecklingsområden. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen att: 

 Tillse en gemensam process för lokalförsörjning i kommunen som tydliggörs och 

efterlevs. Inom ramen för denna övergripande rekommendation rekommenderar vi 

ytterligare kommunstyrelsen att: 

• Tillse att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och 

bolag samt att denna fördelning efterlevs.  

• Tillse att övergripande styrdokument antas för kommunens 

lokalförsörjningsprocess.  

• Tillse att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas 

lokalbehov på kort och lång sikt. 

• Tillse att en systematiskt uppföljning av lokalförsörjningsprocessen sker och 

dokumenteras både i styrelse och nämnder.  

 

Göteborg den 19 mars 2020 

     

 

 

 

Karin Iveroth    Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

     

 

 
Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 
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Bilaga 1: Bakgrund 

Lokalförsörjning syftar till att tillgodose berörda verksamheter med kostnadseffektiva och 

ändamålsenliga lokaler för att uppnå verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. 

Samordning, planering och framförhållning är av avgörande betydelse.  

I Strömstads kommun ansvarar Tekniska nämnden enligt reglemente för att förvalta och 

underhålla kommunens fastigheter. Det operativa arbetet med att förvärva, äga, bebygga, 

förvalta, förädla och försälja fastigheter som bedriver kommunal verksamhet sker inom 

bolagen Strömstadsbyggen AB och Strömstadslokaler AB. Kommunstyrelsen har enligt 

reglemente det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning och ska ha uppsikt 

över övriga nämnders och bolags verksamheter.  

För att lokalförsörjningsarbetet ska vara ändamålsenligt är det nödvändigt att det finns 

tydliga roller och ansvar för samtliga delar av processen samt att strategier för att uppnå 

mål är dokumenterade och samordnade i organisationen. Även de verksamheter som bedrivs 

i bolagsform behöver omfattas i detta arbete.  

I revisionens grundläggande granskning 2019 framkom att det fanns risk för otydlig 

ansvarsfördelning samt avsaknad av tydlig styrning avseende lokalförsörjningsarbetet. En 

välfungerande och samordnad process är väsentligt för att säkerställa en ändamålsenlig 

lokalförsörjning både på kort och lång sikt.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående och utifrån sin risk- och 

väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att granska om kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjning. I God revisionssed framkommer de grunder 

som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. 

Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande 

ledning, styrning, uppföljning och kontroll.  
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (2017:725) 

Enligt 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha 

uppsikt över den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.  

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt 

tillfredställande sätt.  

Reglemente för kommunstyrelsen (2019-02-14) 

Av styrelsens reglemente framkommer att nämnden bland annat har som sin uppgift att 

ansvara för samt utveckla, leda och samordna kommunens lokalförsörjning.  
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Bilaga 3: Källförteckning 

Intervjuer 

 Gruppintervju med förvaltningschefer och/eller representanter från teknisk 

förvaltning, miljö- och byggförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning samt 

socialförvaltning, 2020-01-31  

 Intervju med ekonomichef, 2020-01-31 

 Kommunchef, tillika tillförordnad VD, samt HR-ansvarig för AB Strömstadsbyggen 

och AB Strömstadslokaler, 2020-02-04 (telefonintervju) 

Dokumentation 

 Budget 2019 inklusive investeringsbudget 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 Protokoll kommunstyrelsen 2019 

 Teknisk nämnds reglemente 

 Bolagsordning AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler 

 Ägardirektiv AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler 

 Beställningsrutiner vid lokalförändringar, 2011-11-09 

 Lokalinventering (arbetsmaterial) 

 

 





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-04

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

KS/2019-0725

KSau § 275 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna Fyrbodals delårsrapport för per 2020-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2020 visar ett underskott om -446 
tkr vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser 
och konferenser som avvecklats under våren samt ökad arbetstid internt som 
genererats på grund av Covid-19. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
58 tkr vilket 112 tkr lägre än budget för helåret.

Beslutsunderlag
§71 Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30
Tjänsteskrivelse 2020-10-28 av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna Fyrbodals delårsrapport för per 2020-06-30.

Beslutet skickas till
KS-diarie



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-28 Ärende: KS/2019-0725
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbund - 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna Fyrbodals delårsrapport för per 2020-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för första halvåret 20202 visar ett underskott om -446 
tkr vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser 
och konferenser som avvecklats under våren samt ökad arbetstid internt som 
genererats på grund av Covid-19. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
58 tkr vilket 112 tkr lägre än budget för helåret.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

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

Beslutsunderlag
§71 Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30

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





























PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-25

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

KS/2020-0221

KSau § 297 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober. Denna delårsrapport utgör 
sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall. 

Utfallet per 31 oktober är +1,4 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 31 oktober är +1,2 mnkr jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. Kommunstyrelsen har tillförts extra 
budgetmedel som ska utbetalas som bidrag till skateparken, vilken gör att 
resultatet per oktober är överstiger budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,2 mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader 
för covid-19 och justering för förändrad redovisningsprincip för 
exploateringsprojekt. Inklusive full ersättning för merkostnader för covid-19 samt 
justering av exploateringsprojekt uppgår årsprognosen till -0,5 mnkr jämfört med 
budget.

Prognosen för helåret har förbättrats någon sedan föregående prognos vilket 
beror dels på återhållsamhet och att utbildningstillfällen som ingått i 
ledarskapssatsningen på grund av rådande omständigheter varit tvungna att 
skjutas på framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-16
Delårsrapport oktober 2020 - Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-16 Ärende: KS/2020-0221
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

Kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och  ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober. Denna delårsrapport utgör 
sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall. 

Utfallet per 31 oktober är +1,4 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 31 oktober är +1,2 mnkr jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. Kommunstyrelsen har tillförts extra 
budgetmedel som ska utbetalas som bidrag till skateparken, vilken gör att 
resultatet per oktober är överstiger budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,2 mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader 
för covid-19 och justering för förändrad redovisningsprincip för 
exploateringsprojekt. Inklusive full ersättning för merkostnader för covid-19 samt 
justering av exploateringsprojekt uppgår årsprognosen till  -0,5 mnkr jämfört med 
budget.

Prognosen för helåret har förbättrats någon sedan föregående prognos vilket 
beror dels på återhållsamhet och att utbildningstillfällen som ingått i 
ledarskapssatsningen på grund av rådande omständigheter varit tvungna att 
skjutas på framtiden.



2 (2)

2020-11-16 Ärende: KS/2020-0221

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-16
Delårsrapport oktober 2020 - Kommunstyrelsen

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

Carsten Sörlie
 Ekonomi- och IT-chefEkonomi- och IT-chef
0526-19202
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diana Johansson – redovisningsansvarig
Akten



Diarienummer: 2020-0221

Delårsrapport oktober 2020
Kommunstyrelsen
Datum 2020-11-12
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KOMMUNSTYRELSENS DELÅRSBOKSLUT OKTOBER 2020
Utfallet per 31 oktober är +1,4 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 

oktober är +1,2 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Kommunstyrelsen har 

tillförts extra budgetmedel som ska utbetalas som bidrag till skateparken, vilken göra att resultatet per 

oktober är överstiger budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,2 mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader för covid-19 och justering för 

förändrad redovisningsprincip för exploateringsprojekt. Inklusive full ersättning för merkostnader för covid-19 

samt justering av exploateringsprojekt uppgår årsprognosen till  -0,5 mnkr jämfört med budget.

 Utfall januari – oktober Helårsprognos oktober Helårsprognos augusti 
(delårsbokslut)

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

00 Kommunfullmäktige -2,2 -2,8 0,6 -3,3 -3,3 0,0 -3,1 -3,3 0,2

01 Kommunstyrelse -1,9 -2,2 0,3 -2,3 -2,6 0,3 -2,5 -2,6 0,2

02 Utvecklingsavdelning -18,5 -19,6 1,1 -24,2 -23,6 -0,6 -22,7 -22,0 -0,7

03 Kommunledning -3,4 -3,6 0,2 -4,2 -4,3 0,1 -4,6 -4,3 -0,3

04 Avd för kommunikation o kansli -10,4 -10,2 -0,2 -12,5 -12,3 -0,2 -12,5 -12,3 -0,2

05 HR-avdelning -6,6 -6,3 -0,3 -8,0 -7,5 -0,5 -8,1 -7,5 -0,6

06 Ekonomiavdelning -9,3 -9,1 -0,2 -11,2 -10,9 -0,3 -10,9 -10,9 0,0

08 IT och Växel teknik -8,6 -8,5 -0,1 -10,3 -10,3 0,0 -10,3 -10,3 0,0
Summa -60,9 -62,3 1,4 -76,0 -74,8 -1,2 -74,7 -73,2 -1,5
Semesterlöneskuld (prognos) -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa -61,1 -62,3 1,2 -76,0 -74,8 -1,2 -74,7 -73,2 -1,5
Återsökta medel Covid-19 
(feb-jul) 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9

Förändrad redovisningsprincip 
expolateringsprojekt 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

Summa -61,1 -62,3 1,2 -75,3 -74,8 -0,5 -73,8 -73,2 -0,6

Kommentarer till utfall och prognos

 Prognosen för helåret har förbättrats någon sedan föregående prognos vilket beror dels på 
återhållsamhet och att utbildningstillfällen som ingått i ledarskapssatsningen på grund av rådande 
omständigheter varit tvungna att skjutas på framtiden. 

 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 och 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 som med full ersättning för merkostnader.

 Utfallet för kommunfullmäktige som även inkluderarar överförmyndarnämnden, revisionen och 
valnämnden är ett positivt resultat mot budget per oktober. 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. Kostnaderna för överförmyndarnämnden har 
ökat i jämförelse med förgående år. Prognosen för helåret är därför ett resultat i nivå med budget.
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 Även arvodena för kommunstyrelsen har varit lägre under året än föregående. Prognosen för helåret 
beräknas till ett överskott på 300 tkr.

 Utvecklingsavdelningen har per oktober en positiv avvikelse mot budget vilket beror på att tillskott har 
först över till utvecklingsavdelningens budget för finansiering av skateparken (KS/2018-0412 KF §138). 
Pandemin har inneburit ett antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. 
Den sammantagna prognosen för utvecklingsavdelningen är ett underskott på 600 tkr.

o Inom näringsliv har en företagslots anställts vilket innebär merkostnader på cirka 300 tkr.   
o På grund av en lägre bokningsgrad till följd av covid-19 och därför lägre intäkter är prognosen 

ett underskott på 250 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 som till viss del har kunnat hämtas hem efter sommaren.

 Kommunledningen har per oktober ett litet överskott mot budget och prognosen för helåret är också 
ett överskott mot budget på 100 tkr. Den förändrade prognosen beror på att utbildningstillfällen har 
behövts skjutas framåt i tiden, vilket innebär minskade kostnader år 2020. 

 Avdelningen för kommunikation och kansli har per oktober ett underskott vilket beror på ökade 
kostnader för information till allmänheten till följd av covid-19 samt att annonsintäkter för turistkarta 
och magasin varit lägre än budget. Underskottet kan till viss del kompenseras återhållsamhet i övrig 
verksamhet. Prognosen för helåret beräknas till ett underskott på 200 tkr.

 Hr-avdelningen har en negativ avvikelse mot budget per oktober 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 har förbättrats något sedan augusti och är för 
helåret är ett underskott på 500 tkr. 

 Ekonomiavdelningens prognos för helåret innebär ett underskott på 350 tkr mot budget vilket beror 
på att konsulter har behövt användas under året vid sjukskrivningar samt att kostnaderna för 
kommunens försäkringar har ökat vilka budgeteras centralt under ekonomiavdelningens 
ansvarsområde.

 It-avdelningen har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret. 
 Sammanfattningsvis innebär detta en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter på -1,2 mkr 

vilket är en förbättring mot föregående prognos. I underskottet ingår merkostnader till följd av covid-
19 med 880 tkr. Kommunstyrelsen har även till följd av pandemin intäktsbortfall 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. 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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/2018-0580

KSau § 266 Översiktlig stabilitetskartering Strömstads 
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsfördelningen mellan 
kommunen, staten och markägaren när det gäller att genomföra förebyggande 
åtgärder.

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av byggkostnadskalkyl 
till en kostnad av 230 tkr.

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av kalkyl 
för projektledning under tillståndsprocess för att få vattendom/tillstånd, samt för 
de miljöutredningar som krävs för dessa till en kostnad av 150 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållanden inom bebyggda 
områden är att identifiera områden där det finns behov av att göra detaljerade 
geotekniska utredningar, eller översyn av tidigare utredningar och åtgärder. 
Karteringen ska utgöra ett stöd för länsstyrelse och kommun om var skredrisker 
kan förekomma. Särskild vikt läggs vid bostads- och verksamhetsområden. Att 
utreda allmänna vägars och järnvägars grundläggningssätt och stabilitet eller 
kajers kondition, status och effekter av förstärkningsåtgärder ingår inte i 
karteringsuppdraget.

Rekommendationen var att prioritera att göra en djupare analys av området kring 
Vettlandsälven i Skee. Det är kommunens ansvar att utreda och till detta utgår 
inga statliga bidrag. Den fördjupade analysen visar att det finns behov av 
åtgärder. Till dessa finns det möjlighet att söka statlig medfinansiering. 

Nästa steg är därför att ta fram en byggkostnadskalkyl för de föreslagna 
åtgärderna samt att kostnadsberäkna såväl projektledning under den 
tillståndsprocess som krävs för att få erforderliga tillstånd och en eventuell 
vattendom, samt utredningsunderlag som krävs.
De förebyggande åtgärderna gällande ras/skredriskerna är nödvändiga att 
genomföra innan det är möjligt att gå vidare med förebyggande åtgärder gällande 
höga vattennivåer. 

Strömstads kommun är inte markägare i det aktuella området, men har ändå 
enligt MSB ett övergripande ansvar när det gäller hanterande såväl förebyggande 
av ras/skred som när det gäller höga vattennivåer. Innan de faktiska åtgärderna 
genomförs bör dock frågan kring kommunens ansvar utredas av jurist.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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

Beslutsunderlag
Georitning
Budgetberäkning från Wikon
Offert Bohusgeo
Tjänsteskrivelse 2020-10-15 av säkerhetssamordnaren

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsfördelningen mellan 
kommunen, staten och markägaren när det gäller att genomföra förebyggande 
åtgärder.

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av byggkostnadskalkyl 
till en kostnad av 230 tkr.

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av kalkyl 
för projektledning under tillståndsprocess för att få vattendom/tillstånd, samt för 
de miljöutredningar som krävs för dessa till en kostnad av 150 tkr.

Beslutet skickas till
Diariet
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Vättlandsån 
Skee, Strömstad kommun 

Fördjupad släntstabilitetsutredning 

 

Geoteknik  

 

Bilagor 

Bilaga 1 Plan, områdesindelning 

 

1 Bakgrund 

Under våren 2020 utfördes geotekniska undersökningar samt en geoteknisk utredningen för 

att utreda den befintliga släntstabiliteten ned mot Vättlandsån i Skee, Strömstads kommun.  

Området avgränsades till det område som MSB i sin rapport 2018-04-27 anser vara 

rekommenderat eller angeläget att utreda släntstabiliteten i.  

Syftet med den utredningen var att redovisa den befintliga släntstabiliteten samt bedöma 

utbredningen av ett eventuellt primär och sekundärskred.  

2 Släntstabilitet 

I vårt PM 2020-06-29 redovisar vi att släntstabiliteten för nuvarande förhållanden är 

otillfredsställande. Även om de större gildytorna ger tillfredställande stabilitet, krävs åtgärder 

för att säkerställa att släntstabiliteten inte försämras.  

Vår bedömning är att de åtgärder som är lämpligast för att förbättra släntstabiliteten är 

liknande de som utförds uppströms vägbron. Tryckbank/erosionsskydd och en utflackning av 

slänter.  

Vår bedömning i vårt PM 2020-06-29 är att inga ytterliga geotekniska undersökningar 

erfordras för att dimensionera eventuella åtgärder. 

3 Områdesbeskrivning 

På vår ritning G501-G502 i vårt PM 2020-06-29 redovisas primärskred och sekundärskred. I 

bilaga 1 har det undersökta området delats in i olika delområden med avseende på tänkt 

åtgärds omfattning.  

Område 1 

Den lokala vägen inom område 1 påverkas av primärskred och således även sekundärskred. 

Vi bedömer att åtgärder inom område 1 bör dimensioneras med avseende på den lokala 

vägen.  

Inom område 1 finns det en risk för att järnvägen kan påverkas av släntstabilitetes 

förhållandena i Vättlandsån, främst sekundärskred. Vi bedömer att Trafikverket bär ansvar 
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över att utreda vilka åtgärder som erfordras för att säkerställa att järnvägen ej påverkas av 

eventuella skred i Vättlandsån. Här anser vi att kommunen bör samråda med Trafikverket. Vi 

avser inte att utreda förstärkningsåtgärder för järnvägen om så erfordras.  

Område 2 

Inom området finns utförda åtgärder för släntstabilieten, vi bedömer att det i nuläget inte 

erfordras något kompletterande åtgärd. 

Område 3 

Inom området finns risk för att järnvägen och vägbron kan påverkas av släntstabiliteten i 

Vättlandsån.  Vi bedömer att Trafikverket bär ansvar över att utreda vilka åtgärder som 

erfordras för att säkerställa att järnvägen ej påverkas av eventuella skred i Vättlandsån. Ingen 

utredning utförs vidare. 

Område 4 

Inom område 4 finns inga byggnader däremot finns den lokala vägen. Då vägen på flertalet 

ställen påverkas av de primära skreden bör områdena ses över. I den norra delen av området 

finns inga byggnader vi bedömer att mindre eller inga åtgärder kan göras inom den delen.  

I vårt PM 2020-06-29 har vi utfört ett test om man med hjälp av att införa en 

belastningsbegränsning på vägen kan nå upp till erforderlig säkerhet, vår bedömning är att 

åtgärder krävs även vid lägre laster.  

Åtgärder som bör utföras är erosionsskydd/tryckbank. Inom några områden kan det även vara 

aktuellt med utflackning av slänterna. Baserat på erfarenhet är vår bedömning att det troligen 

krävs 1:2 till 1:3 slänter för att släntstabiliteten skall bli tillfredställande.  

Område 5 

Det som vi har valt att benämna med område 5 är tomtmark samt bebyggelse i närheten eller i 

direkt anslutning av Vättlandsån. För att nå upp till tillfredställande stabilitet kan det krävas 

att åtgärder utförs på tomtmark.  

Inom området bedöms likvärdiga åtgärder som för område 4.  

4 Släntstabilietesberäkningar 

Vår bedömning är att för dimensionering av åtgärder krävs det beräkningar i ca 6 sektioner 

samt att i huvudsak ska beräkningar utföras på både den västra och östra sidan av Vättlandsån.  

5 Kostnader  

Kostnaderna för tillhörande utredningsarbete med stabilitets beräkningar förslag till delar av 

text i ett förfrågningsunderlag samt ett PM fördjupad släntsabilitetsutredning med 

förstärkningar uppskattar vi till ca 130 000 kr. Vi har inte räknat med några kostnader för 

möten.  Kostnader för deltagande i arbeten med miljöprövningar mm är inte medräknade. 

Erfarenhetsmässigt vet vi att detta ofta tar mycket tid. 

Angivna kostnader är exklusive mervärdesskatt.  

Alla redovisningar lämnas digitalt. 
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6 Tidplan 

Arbetena bedöms kunna utföras med en redovisning under 2020. 

7 Offertens giltighet 

Offerten gäller i 30 dagar. För ett eventuellt uppdrag kommer ramavtal med Strömstad 

kommun att gälla. 

Uddevalla 2020-10-02 

Uppdragsansvarig Handläggare 



 

  

 

 

Datum: 2020-10-09 

 

   

   

 

  

U:\015\2020-10-09 offert Vättlandsån.doc 

Strömstad kommun 

 

Budgetförslag 

Vättlandsån 
Skee, Strömstad kommun 
Fördjupad stabilitetsutredning 
 
 

Underlag 
Projektet baseras på mailunderlag erhållet 2020-08-12 samt beskrivning av 
uppdraget från Bohusgeo daterad 2020-10-02.  
 

Omfattning 
Uppdraget består i att: 

• Ta fram översiktlig byggkostnadskalkyl för av Bohusgeo framtagna 
släntstabilitetsåtgärder. 

• Nulägesbeskrivnig av vegetation, befintliga ledningar mm i området 
för åtgärder. Utförs genom kontakt med ”Ledningskollen” samt vid 
fältbesök utföra inmätning av befintliga träd och ev synliga D-utlopp. 

• Planredovisning skala 1:1000 av föreslagna åtgärder. Bohusgeo 
utför redovisning av sektioner. 

• Samråd/dialog med länsstyrelsen avseende planerade åtgärder. 
 
 

Projektorganisation 
 
Ansvarig Anders Thorin 

Handläggare Carl Backman 

Samråd lst Erika Persson 

  

   

 



2 (2) 

Datum: 2020-10-09 

Arbeten som tillhandahålls av beställaren 
• Digitalt baskarta över aktuellt område (fastighetsgränser, karta,

nivåkurvor, VA-ledningsnät mm) i DWG-format.

• Vid behov, höjddata.

Tider 
Översiktlig byggkostnadskalkyl samt planredovisning tas fram efter det att 
Bohusgeo har redovisat tekniskt förslag stabilitetsåtgärder. Samråd lst samt 
nulägesbeskrivning påbörjas parallellt med stabilitetsutredning. Tidplan 
efter senare överenskommelse. 

Villkor 
Enligt ramavtal med diarienr TN/2018-0332 

Ersättning 
Den uppskattade ersättningen för uppdraget bedöms till 110.000 kr enligt 
nedan fördelning: 
Underlag 30.000:- 
Kalkyl 30.000:- 
Redovisning 20.000:- 
Samråd lst 20.000:- 
Adm/möten 10.000:- 

Timpris enligt gällande ramavtal. 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

Hantering av personuppgifter 
Hantering av detta uppdrag kommer att innebära att Wikon hanterar 
personuppgifter (kontaktuppgifter) till relevanta personer i er organisation. 

 

Karlstad 2020-10-09 

-----------------------------------------

- 

Wermlands Infrakonsult AB 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2018-0529

KSau § 287 Svar på  Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld
finns med i kompetensutvecklingsplanen.

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar
att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck
att en halvdag vartannat år ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen 
gäller all fritidspersonal, elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder enligt dessa 
begränsande normer anses vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de 
unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män 
förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som 
inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del. 
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452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02

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

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat 
våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2. att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar 
utbildning per år.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ

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

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat 
våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 

2. att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar 
utbildning per år.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring 
hedersrelaterat förtryck. Marielle Alvdal (FI) föreslår att en halvdag vartannat år 
ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen gäller all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen.

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella
beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även 
hbtq-personer och unga män förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om 
de lever ut en sexualitet som inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i 
förtrycket av sina systrar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
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skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del. 

Ärendet

Det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen tre uppdrag; att förbereda
eleverna för högre studier och lägga grunden för det livslånga lärande, verka för
elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna till goda 
samhällsmedborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ingår i 
skolans uppdrag. 

Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdragen krävs 
regelbunden kompetensutveckling inom bland annat hedersrelaterat våld
och förtryck, HBTQ-frågor och diskrimineringsgrunder. Men dessa behov måste
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom
skolans huvudprocess undervisningen och lärande.

Det pågår ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen om utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser
inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Hur många timmar och på vilket 
sätt utbildning av skolans personal ska genomföras på behöver dock bedömas 
tillsammans med övrigt utbildningsbehov i en kompetensutvecklingsplan. 

Perspektiv

Barnperspektiv, juridiskt perspektiv, folkhälsoperspektiv 
Grunden för arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld finns FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) samt FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av 
kvinnor (Kvinnokonventionen). Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn dess rättsliga 
status. Inget barn får diskrimineras på grund av t.ex. härkomst, kön, religion eller 
funktionshinder. Barn ska även skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp. Att kommunen aktivt arbetar med utbildning om 
hedersrelaterat förtryck är en förutsättning för att kunna uppfylla 
Barnkonventionen som sedan den 1 januari 2020 även är svensk lag. 

Ekonomiskt perspektiv 
Utbildningen ryms inom befintlig budget.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Yttrande från socialnämnden
Tjänsteskrivelse 2020-09-02

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/barnkonventionen
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/barnkonventionen
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/3220-2
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/kvinno-och-barnkonvention/3220-2
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Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 48  Dnr SN/2019-0001 
SN AU § 23 
 
Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
att framföra till Kommunstyrelsen att socialnämnden anser att det behövs 
ett kommunövergripande samordningsansvar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ, har inkommit med en motion 
gällande kompetensutveckling inom området hedersförtryck för skolans 
personal. Socialnämnden ombeds yttra sig i frågan. 
 
Beslutsunderlag: 
KF § 50 Dnr: KS/2018-0529 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun. 
Motion från Marielle Alvdal, ordförande FI Strömstad: Arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun. 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 
 
Tilläggsyrkande 
Simone Fischer (M) yrkar på tillägget ”att framföra till Kommunstyrelsen 
att socialnämnden anser att det behövs ett kommunövergripande 
samordningsansvar” 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkandet antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till  
Kommunstyrelsen 
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Remiss Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun KF 2018-12-13 § 50 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att anta yttrande avseende motion ”Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld 
i Strömstads kommun KF 2018-12-30 § 50” och översända det till 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion gällande 
kompetensutveckling inom området hedersförtryck för skolans personal. 
Socialnämnden ombeds yttra sig i frågan. 

Ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där Marielle 
bland annat anger följande; ”Många i Sverige lever med normer som innebär 
begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av 
partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad 
individens frihet och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller 
faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap 
förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller 
kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i 
namn av heder. Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra 
allt våld och förtryck. 

Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få 
utbildning kring hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete 
på tre nivåer - att nå alla skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd 
och skydd i akuta situationer. Feministiskt initiativ yrkar därför på att en halvdag 
vartannat år ska ägnas åt utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive 
riskvärdering; för all fritidspersonal, elevhälsopersonal och alla lärare i 
kommunen.” 

 

 

Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 2019-02-15 Dnr: SN/2019-0001 
Administrativ avdelning   

 

Socialnämndens yttrande: 

Socialnämnden instämmer i att detta är ett viktigt och aktuellt område och ser 
positivt på att det sker en kompetensutveckling på detta område inom skolan. I 
socialtjänstens verksamheter ses en ökning av hedersrelaterad problematik, både 
på Enheten för barn och unga och på Vuxenenheten, och det kommer även i 
dessa verksamheter att satsas på kompetensutveckling i dessa frågor under 2019. 
Ett arbete pågår även på kommungemensam nivå genom kommunalförbundet 
Fyrbodal och Socialchefsnätverket med att samordna och utveckla insatser riktade 
till denna målgrupp. 

 

Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1: KF § 50 Dnr: KS/2018-0529 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck 
och våld i Strömstads kommun 
Bilaga 2: Motion från Marielle Alvdal ,ordförande FI Strömstad: Arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun 

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-19208 
monica.birgersson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0278 

BUN § 27 Motion 2018 - Arbete med hedersrelaterat 
förtryck och våld i Strömstads kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet, men nämnden beslutar att lägga 
till ärendet i dagordningen. 

Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring 
hedersrelaterat förtryck och att skolan vartannat år ska använda en halv 
kompetensutvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive 
riskvärdering. Kompetensutvecklingen ska gälla för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Alvdal menar att familjens 
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet 
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella 
beteende. Vidare skriver Alvdal att kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men att även HBTQ-personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våd om de lever ut en sexualitet som inte ingå i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Avslutningsvis skriver 
Marielle Alvdal att förtryck i namn av heder inte har sin grund i någon enskild 
religion, etnicitet eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva 
utsättas för förtryck i namn av heder. Mot bakgrund av detta anser Feministiskt 
initiativ (FI) att det ä av yttersta vikt att synliggöra allt våd och förtryck. 

Förvaltningen kommenterar att det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen 
tre uppdrag; att förbereda eleverna för högre studier och lägga grunden för det 
livslånga lärande, verka för elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna 
till goda samhällsmedborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska 
kopplas ihop med skolans uppdrag. Skolverket har under 2018 också gett ut 
allmänna råd som stöd för hur skolan och dess personal ska arbeta med frågor 
som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdrag krävs också 
regelbunden kompetensutveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld 
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och förtryck, HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder etcetera. Dessa behov måste 
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom 
skolans huvudprocess undervisningen och lärande. Förvaltningens 
kompetensutveckling omfattar således många områden och budgeten är 
begränsad, vilket gör att prioriteringar är nödvändiga. I dagsläget har 
förvaltningen utifrån en helhetsbedömning av kompetensutvecklingsbehovet inte 
prioriterat en gemensam kompetensutveckling för samtliga anställda inom skolan 
när det gäller hedersrelaterat våd och förtryck. 

Barn- och utbildningsförvaltningen poängterar vikten av regelbunden 
kompetensutveckling gällande områden såsom hedersrelaterat våd och förtryck, 
HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder och kommer att prioritera dessa områden. 
Idag pågår en samverkan med socialtjänsten om utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser inom området hedersrelaterat våd och förtryck. 

I vilken form och omfattning detta kommer att ske kan förvaltningen i dagsläget 
inte säga, utan det få avgöras i samklang med övriga behov av 
kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt initiativ Strömstad - förtryck och våld i namn av heder 
KF § 50 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 
Tjänsteskrivelse - Motion 2018 - Hedersrelaterat förtryck och våld (2019-01-06) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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Motion 2018 ‐ Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun 

Barn‐ och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 
1) att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention  

2) att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och frekvens 
då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att hantera i 
förhållande till helhetsbehov och budget 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring heders‐
relaterat förtryck och att skolan vartannat år ska använda en halv kompetens‐
utvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive risk‐
värdering. Kompetensutvecklingen ska gälla för all fritidspersonal, elevhälso‐
personal och alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Alvdal menar att familjens 
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet 
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella 
beteende. Vidare skriver Alvdal att kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men att även hbtq‐personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i hetero‐
normen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Avslutningsvis skriver 
Marielle Alvdal att förtryck i namn av heder inte har sin grund i någon enskild 
religion, etnicitet eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva 
utsättas för förtryck i namn av heder. Mot bakgrund av detta anser Feministiskt 
initiativ (FI) att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  
 

Barn‐ och utbildningsförvaltningens kommentar 

Området 

Det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen tre uppdrag; att förbereda 
eleverna för högre studier och lägga grunden för det livslånga lärande, verka för 
elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna till goda samhälls‐
medborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska kopplas ihop med 
skolans uppdrag. Skolverket har under 2018 också gett ut allmänna råd som stöd 
för hur skolan och dess personal ska arbeta med frågor som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Barn‐ och utbildningsnämnden 
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Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdrag krävs också 
regelbunden kompetensutveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld 
och förtryck, HBTQ‐frågor, diskrimineringsgrunder etcetera. Dessa behov måste 
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom 
skolans huvudprocess undervisningen och lärande.  

Förvaltningens kompetensutveckling omfattar således många områden och 
budgeten är begränsad, vilket gör att prioriteringar är nödvändiga. I dagsläget har 
förvaltningen utifrån en helhetsbedömning av kompetensutvecklingsbehovet inte 
prioriterat en gemensam kompetensutveckling för samtliga anställda inom skolan 
när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Tillämpliga förordningar 

Ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och tjänstepersonsnivå regleras i 
Skollagens (2010:800) 2 kapitel. Enligt 34 § Skollagen (2010:800) ska huvud‐
mannens se till att personalen vid förskole‐ och skolenheterna ges möjligheter till 
kompetensutveckling. Det innebär ett ansvar för att skapa förutsättningar framför 
allt genom resurser. Enligt 10 § är det rektors och förskolechefens ansvar att 
organiseras verksamheten utifrån behovet och förutsättningar. Det innebär att 
det är på tjänstepersonsnivå som planeringen och utformningen av verksamheten 
görs, i detta fall kompetensutvecklings omfång och frekvens.  

 

Ekonomiska konsekvenser till följd av yrkandena 

Om beslut fattas i enlighet med motionens två yrkanden innebär det att större 
delen av fritidsverksamheten behöver stängas, vilket får konsekvenser för med‐
borgarna. Därutöver tillkommer kostnader för vikarier (1 600 kr inkl. sociala 
avgifter per dag) då kommunen har en skyldighet att ha öppet en avdelning vid 
stängningsdagar.  

 

Bedömning 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen poängterar vikten av regelbunden kompetens‐
utveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQ‐
frågor, diskrimineringsgrunder och kommer att prioritera dessa områden. Idag 
pågår en samverkan med socialtjänsten om utbildnings‐ och kompetens‐
utvecklingsinsatser inom området hedersrelaterat våld och förtryck. 

I vilken form och omfattning detta kommer att ske kan förvaltningen i dagsläget 
inte säga, utan det får avgöras i samklang med övriga behov av kompetens‐
utveckling.   

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteskrivelse 
KF‐protokoll 
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Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 
0526‐194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526‐19210 
Nicklas.Faritzon@stromstad.se 

   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

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 § 50                                             Dnr: KS/2018-0529 

Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där Marielle bland 
annat anger följande; Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av 
rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses 
enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga 
kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks 
genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap 
förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller kultur. 
Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. 
Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  
Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete på tre nivåer - att 
nå alla skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd och skydd i akuta 
situationer. Feministiskt initiativ yrkar därför på att en halvdag vartannat år ska ägnas åt 
utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering; för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ 2018-11-09 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Marielle Alvdal (FI) yttrar sig och utvecklar motionen. 

Kerstin Karlsson (L), Marie Edvinsson. Kristiansen (M)  och samtliga ledamöter från 
centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson (C) bifaller motionen. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

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 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden diarium. 
Socialnämnden diarium. 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Motion: Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun 

Motivering 

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin                

sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara              

överordnad individens frihet och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska             

sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer              

och unga män förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte                  

ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap             

förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller kultur. Både                 

kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. Feministiskt                 

initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  

Undersökningar har gjorts för att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat förtryck. Enligt           

Socialstyrelsen har ~10% av ungdomar behandlats kränkande för att de “dragit skam över familjen”.              

Enligt såväl Socialstyrelsen som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor säger ~5% av            1

ungdomar att de har begränsningar i sitt val av framtida äktenskapspartner. 5% av ungdomar i denna                

ålder motsvarar 70.000 personer i landet, eller ca 100 ungdomar i Strömstad. Dessa siffror gäller               

både pojkar och flickor. Stockholms universitet  och Tjejers rätt  i Sverige har nått liknande resultat.  2 3

Hedersrelaterat våld är prioriterat. Det senaste decenniet har mer än 70 miljoner satsats på att               

genomföra kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld, se över behov av skyddade            

boenden samt initiera insatser som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld. Regeringen tillsatte             

2016 en ny utredning för att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.  

Problematiken är dock svår att komma åt. Att informera ungdomar om deras rättigheter och utbilda               

personal som kommer i kontakt med ungdomar är ett första steg. Skolvärlden har här ett gyllene                

tillfälle att arbeta aktivt och passivt med information och uppmärksamhet. Även hälso- och             

sjukvården har ett stort ansvar, men det ligger inom regionens område, inte kommunens. Lärares              

kunskap inom hedersrelaterat förtryck och deras möjlighet att informera om, upptäcka och reagera             

på händelser är av yttersta vikt för att nå hela kommunens alla invånare. En upplyst lärare vet vad                  

hen ska göra och kan söka stöd där det behövs. 

Yrkande 

Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få utbildning kring             

hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete på tre nivåer - att nå alla               

skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd och skydd i akuta situationer. Feministiskt              

initiativ yrkar därför på att en halvdag vartannat år ska ägnas åt utbildning kring hedersrelaterat               

förtryck, inklusive riskvärdering; för all fritidspersonal, elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen.  

Underskrivare 

Fi Strömstad, 

1 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-131-27 
2 https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/Oskuld-och-heder-Schlytter-m.fl_.-2008.pdf 
3 https://www.tris.se/wp-content/uploads/2013/11/TrippeltUtsatt_TRIS-1.pdf 



Genom Marielle Alvdal, ordförande Fi Strömstad 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0505

KSau § 258 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för digital infrastruktur.

Sammanfattning av ärendet
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till strategi för digital infrastruktur.

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

att anta strategi för digital infrastruktur.

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

Kommunstyrelsen

Fibernätsstrategi

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

att anta fibernätsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till fibernätsstrategi

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

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Strömstanet
Webbmaster
Diariet
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Strategi för digital infrastruktur 
– En del av stadens Digitaliseringsplan 

Inledning 

En väl fungerande och väl utbyggd digital infrastruktur utgör grunden för 
digitaliseringen av det lokala samhället och dess funktioner. strömstaNET har som 
uppdrag att bygga ut och främja användningen av det fiberoptiska nätet. Vilket 
möjliggör att olika marknadsaktörer kan använda nätet för att erbjuda digitala 
kommunikation och tjänster till den privata och offentliga sektorn. 

Genom det kommunala bolaget strömstaNET, förfogar Strömstads kommun över 
ett verktyg för fortsatt utbyggnad och utveckling av den digital infrastrukturen i 
staden, men även ett centrum för kompetens inom digitala nytto- och 
välfärdstjänster. Kärnan i strömstaNETs verksamhet är ett fiberoptiskt och 
framtidssäkert bredbandsnät (”stadsnät”), men stadsnätet möjliggör även trådlös 
kommunikation för 4G/5G, WiFi i staden, och annan digital kommunikation. 

Strömstads kommun beslutade att ta fram en Strategi för digital infrastruktur som 
belyser de möjligheter som digitaliseringen skapar för kommunens utveckling, samt 
på vilket sätt strömstaNET som kommunalägt bolag skall arbeta för att främja 
denna utveckling. 

Syftet med strategin för digital infrastruktur är att den ska utgöra vilken riktning 
bolaget skall arbeta åt, både operativt och strategiskt – för att realisera 
utbyggnation av den digitala infrastrukturen och främja digitaliseringen i 
Strömstad. 

Målgrupp för denna strategi är medborgare, politiker, berörda tjänstemän inom 
kommunen, de kommunala bolagen, strömstaNETs styrelse samt tjänstemän på 
strömstaNET. 

strömstaNET utvecklar och förvaltar; robusta, säkra och öppna – 
kommunikationsvägar – för ett digitaliserat Strömstad. 
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Betydelsen av den digitala infrastrukturen  
 
En digital infrastruktur är viktig för utvecklingen i svenska kommuner nu och för framtiden.  
Under de senaste decennierna har datakommunikation kommit att spela en allt viktigare roll för 
såväl medborgare som företag och kravet på bandbredd ökar kontinuerligt i takt med att allt mer 
avancerade tjänster på nätet tas i bruk. Framtida behov av ökad kapacitet och tillgänglighet kommer 
att ställa krav på en omfattande utbyggnad av digital infrastruktur.  Svenska kommuner ser 
utvecklingen av digital infrastruktur med hög kapacitet och god täckning som en del i 
samhällsbyggnaden, på samma sätt som infrastruktur för vägar, el, vatten och avlopp.  
Tillgången till digital infrastruktur är en grundläggande förutsättning för hållbar regional utveckling 
med hög livskvalitet, ett expansivt och innovativt näringsliv och ett samhälle som tar till vara på 
digitaliseringens möjligheter för såväl arbete, studier, samhällsservice, delaktighet och inflytande.  
Alla som väljer att bo, arbeta, studera, besöka eller driva företag i vår kommun måste får tillgång till 
en bra digital infrastruktur för att enkelt kunna nå resten av världen. Redan idag levereras många av 
vårt samhälles välfärdstjänster genom den digitala infrastrukturen och stadsnätet är en förutsättning 
för Strömstads möjligheter till fortsatt digitalisering inom olika områden.  
 
Regeringens Digitaliseringsstrategi   
Sveriges regering har formulerat en Digitaliseringsstrategi för Sverige där målet är att Sverige skall 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå detta har fem delmål 
utformats med syfte att de skall bidra till en positiv samhällsutveckling.  
De fem delmålen är: 
 
Digital kompetens  ” I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.” 
 
Digital trygghet  ”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del 

av ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.” 
 
Digital innovation  ”I Sverige ska det finnas det bästa förutsättningarna för att digitalt 
   drivna innovationer ska utvecklas.” 
 
Digital ledning   ”I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.” 
 
Digital Infrastruktur  ”Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila 

mobila tjänster som stödjer digitalisering.” 

 

Regeringens Bredbandsstrategi  
Inom delmålet Digital infrastruktur har regeringen utformat en Bredbandsstrategi för att möta 
människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av hög kvalitet. Regeringens vision 
är ett helt uppkopplat Sverige.  
Regeringen har satt som mål att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s i år (år 2020). Målet har nu höjts till 98 % år 2025.  
Regeringen säger följande i sin Bredbandsstrategi, vilket speglar behoven i Sverige och Strömstad väl 
just nu:  
 
”Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice 
och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden kommer många 
av våra välfärdstjänster att bäras av den digitala infrastrukturen. Till exempel kommer sannolikt en stor del av 
vården att ges på distans. Digitaliseringen kommer också att kunna bidra med en omfattande effektivisering av 
det offentliga och till en förbättrad samhällsservice och livskvalitet för medborgarna. Men för att alla människor 
ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla 
delar av landet och för att det offentliga ska kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha säker och 
snabb tillgång till internet. ”  
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Om strömstaNET  
 

Med uppdrag att främja utbyggnad och användningen av stadsnätet  
strömstaNET ägs av kommuninvånarna. Bolagets uppdrag är att se till att det finns ett väl utbyggt 
nät (Digital – Infrastruktur) och en mångfald av tjänster för såväl privatpersoner, företag och 
kommunal verksamhet (Marknadsplats för digitala tjänster samt Allmännyttiga tjänster).  
 

 
 
 

strömstaNET har som uppdrag att utveckla och främja den digitala infrastrukturen och tillse att det finns ett 
varierat tjänsteutbud. 

Digital Infrastruktur  
Fiberutbyggnad sker utifrån regeringens Bredbandsstrategi, vilket innebär att utbyggnad sker med 
ett långsiktigt mål att nå alla kommuninvånare. Även om utbyggnad sker på marknadsmässiga 
grunder sker den inte enbart med fokus på lönsamma områden.  
Fiberutbyggnad sker i egen regi och i samarbete med lokala fiberföreningar samt regionala och 
nationella samarbeten.  
Strömstads kommun har idag en täckning på ca 90 %. Denna täckning står i huvudsak strömstaNET 
för tillsammans med de fyra fiberföreningarna som finns i kommunen.  
Strömstads kommun är också delägare i Netwest, ett regionalt marknadsbolag som ägs av 28 
kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 
Infrastrukturen kan bestå av allt från (hårda) fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för 
trafikhantering. Hård infrastruktur är bland annat kablar master och basstationer, allt som 
transporterar data. Mjuk infrastruktur är tex lagar, standarder, begreppsanvändning och 
internetprotokoll, det som gör att data kan utbytas. 
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Marknadsplats för digitala tjänster  
Förutom att bygga fibernät och säkerställa att så många som möjligt får tillgång till stadsnätet, 
arbetar strömstaNET med hur företag och boende får tillgång till stadsnätet.  
strömstaNET är ett så kallat ”öppet stadsnät”, vilket innebär att olika marknadsaktörer på lika villkor 
kan nyttja stadsnätet för att distribuera olika tjänster. Då säkerställs bättre konkurrens och ett större 
utbud tjänster.   
Marknadens aktörer består främst av:  

• Operatörer som vill få tillgång till fiberförbindelser (för att t.ex. koppla upp en företagskund)  
• Tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster till privatpersoner och företag (t.ex. bredband, 
telefoni, tv, trygghetstjänster mm)  

För marknadens aktörer är det viktigt med ett lokalt etablerat stadsnät som sköts av en neutral part. 
Man vill inte att infrastrukturen skall ägas av en konkurrent. Här har strömstaNET en viktig roll som 
en lokalt etablerad och neutral aktör, som säkerställer konkurrensneutrala villkor för marknadens 
aktörer och som inte i egen regi börjar erbjuda digitala tjänster i konkurrens med andra.  
Tjänsteleverantörer är beroende av att stadsnätet upprättar en marknadsplats för tjänster, antingen i 
egen regi eller genom samarbete med en så kallad kommunikationsoperatör. På det sättet kan 
tjänsteleverantörer som önskar få möjlighet at erbjuda sina tjänster.  
strömstaNET har idag ett avtal med Telia Öppen Fiber som agerar kommunikationsoperatör och 
tillhandahåller en marknadsplats för tjänster. Genom detta avtal ställer strömstaNET krav på Telia i 
deras roll som ansvarig för marknadsplatsen. Upphandling, ny kravställning såväl som prövning av 
andra samverkansmodeller sker regelbundet. strömstaNET utvärderar bland annat möjligheten att 
vara kommunikationsoperatör i egen regi samarbete med andra stadsnätsägare.  

 
Allmännyttiga tjänster  
strömstaNET har en viktig roll som förvaltare av en framtidsäker och robust infrastruktur men även 
som ett centrum för kompetens avseende allmännyttiga tjänster. Behovet av hög kompetens och 
samordning kommer att öka i takt med att kommunala kärnverksamheter digitaliseras alltmer.  
Utveckling av så kallade smarta hållbara städer kommer att ställa höga krav på ett väl fungerande 
kommunikationsnät som Strömstad kommun idag förfogar över.  
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Digitaliseringens möjligheter för Strömstads kommuns utveckling  
Barn och utbildning  

Lära för livet- alla ska lyckas i skolan  
  
Skolan har en viktig roll att bidra till att alla får nytta av digitaliseringens fördelar. 
Digitalisering möjliggör flexibla arbetssätt och förhållningssätt. Den skapar möjligheter för människor 
och medarbetare att mötas i en digitalmiljö där de kan skapa god resursanvändning. Digitala möten 
kan möjliggöra ökat stöd och närvaro, men det finns också fler exempel som distansundervisning, 
handledning på distans, specialiserad undervisning, hemspråksundervisning, digitala prov mm.   
 

För att säkerställa uppkopplade skolor, elever och lärare krävs tillgång till en stabil och tillförlitlig 
digital infrastruktur. Digitaliseringen inom skolområdet går idag snabbt, med nya digitala verktyg, 
smarta tjänster och appar för lärande samt digitalisering av läromedel. Den senaste utvecklingen 
inom samhället med Pandemi-kris (Covid-19) visar tydligt på behovet av väl fungerande 
kommunikation inom skolområdet.   
 

strömstaNET idag  strömstaNET har idag kopplat upp alla skolor och skolans övriga 
verksamheter via stadsnätet. Genom hög täckningsgrad i samhället har man 
säkerställt möjligheten för bra uppkoppling för elever boende i Strömstads 
kommun.  

strömstaNET strategi  • strömstaNET har som mål att alla skolelever i Strömstad skall få 
tillgång till digital infrastruktur för snabb och robust uppkoppling, samt 
att stadsnätet skall vara anpassat för att bära tjänster inom lärande.   
• strömstaNET skall även tillse att aktörer som erbjuder tjänster inom 
Barn och Utbildning, på lika villkor kan erbjuda sina tjänster.  
• strömstaNET vill med sin kompetens inom digitalisering, bidra till 
ökad samverkan inom kommunen kring införandet av bra digitala 
tjänster. 

  

Stöd och omsorg  
Det goda livet – hela livet  

Digitala välfärdstjänster kommer att ha stor påverkan på vårt samhälle i framtiden, då vår befolkning 
blir allt äldre samtidigt som önskan om att få vara självständig, bo kvar i sitt eget boende och 
rörligheten bland äldre ökar. Exempel på digitala välfärdstjänster är trygghetslarm, så 
kallad ”nattfrid” (kameraövervakning via omsorgsgivare), samt olika digitala verktyg för att samordna 
hemtjänst och annan omsorg.  
Redan idag möter även vi i Strömstad utmaningar med att vi blir äldre och antalet invånare i 
arbetsför ålder minskar. Här kommer digitala arbetssätt vara en förutsättning för att kunna möta 
dessa utmaningar. Digitala välfärdstjänster ger Strömstabon trygga, hållbara tjänster som skapar 
självständiga och delaktiga medborgare.    

strömstaNET idag  Exempel på tjänster som idag finns via strömstaNET är digitala trygghetslarm 
för äldre som bor kvar hemma. Idag har strömstaNET kopplat upp några 
särskilda boende där kommunikationen går via strömstaNET.   

strömstaNET strategi  • strömstaNET har som mål att alla verksamheter inom omsorg skall 
vara uppkopplade och att digitala välfärdstjänster skall få goda 
förutsättningar att distribueras via stadsnätet.   
• strömstaNET vill med sin kompetens inom digitalisering, bidra till 
ökad samverkan inom kommunen kring införandet av bra 
välfärdstjänster.  
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Uppleva och göra  
Där natur och kultur möts  

Med hjälp av smart ny teknik kan man anpassa sina sinnesupplevelser. Det kan röra sig om allt ifrån 
digitalbokning till en bra uppkoppling under semestern. Att göra mötesplatsen attraktiv för besökare. 
En uppkopplad destination är idag en möjliggörare för evenemang för vår vackra stad.  

strömstaNET idag  strömstaNETs fibernät används idag för uppkoppling av ett flertal 4G-master. 
I takt med att 5G byggs ut, kommer fibernätet att vara en förutsättning för 
anslutning av master med hög kapacitet.  

strömstaNET strategi  • strömstaNET ser idag på möjligheten att säkerställa trådlösa 
uppkopplingszoner i centrum, kring båthamn och nära 
campingplatser för besökande gäster.  

  

Bygga, bo och miljö  
Plats för alla – i hela kommunen  

Idag är en bredbandsuppkoppling lika viktig som el och vatten, detta gäller såväl för landsbygden som 
i stadskärnan. Ett uppkopplat hem gör att vi kan jobba hemifrån och kan bo hemma längre.  Man kan 
göra sitt hem smart med många olika lösningar som bidrar till ekonomiska och hållbara lösningar, tex 
minska el och vattenförbrukning. Bredband var för tio år sedan primärt ett sätt att få en snabb 
uppkoppling mot Internet. Nu och i framtiden kommer en mängd digitala tjänster att distribueras via 
fiber till hemmet (Internet, TV, inomhus-telefoni, larm, smarta hem, trygghetstjänster mm) och 
många ”saker” i hemmet kommer vara uppkopplade.  
En väl utbyggd digital infrastruktur som är framtidssäker (fiber) och där det finns ett stort utbud av 
tjänster gör boende i Strömstad mer attraktivt.  
  

strömstaNET idag  strömstaNET ligger väl till mot målen i Regeringens bredbandsstrategi. 
Genom att säkerställa ett öppet nät, ökas både konkurrens och mångfald 
avseende tjänsteutbudet.  

strömstaNET strategi  • strömstaNETs närhet till Strömstadsbyggen ger goda förutsättningar 
för digital utveckling av boendet i allmännyttan. strömstaNET skall främja 
digitala tjänster för de boende. Exempel på tjänster kan vara digitala 
bokningstjänster, låssystem och förbättrad kommunikation mellan 
Strömstadsbyggen och dess hyresgäster.  
• strömstaNET skall fortsätta bygga mot Sveriges bredbandsmål, dvs 
98 % år 2025.  
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Trafik och infrastruktur  
Hållbara transporter – effektiva förbindelser  

Ett ökat fokus i samhället på förbättrad hållbarhet och att reducera miljöpåverkan ställer också krav 
på digital infrastruktur. Resande kan minskas genom digitala lösningar och transporter kan optimeras 
genom ny, smart teknik.  
Det finns flera exempel: Sophantering som görs mer effektiv genom att man sätter små sensorer i 
sopkärlen. Då kan de tömmas vid behov och ronderingar kan planeras bättre. Bevattning inom en 
kommun kan även det göras vid behov, genom sensorer i stadens blomsterrabatter, vilket minskar 
både transporter och vattenförbrukning. Läckage i VA-nät och på andra platser kan detekteras  
 
  

strömstaNET idag  strömstaNET är i första hand ett fiberoptiskt stadsnät men man har även 
byggt ut ett så kallat LoRa-nätverk. Det är ett trådlöst nätverk för 
kommunikation mellan olika sensorer. Kommunens verksamheter, såväl som 
marknadens aktörer, kan nyttja detta nät för att koppla mätare av olika slag, 
en del av ett smartare samhälle.  

strömstaNET strategi  • strömstaNET skall verka för att samordna och bidra till att 
kommunens verksamheter kan dra nytta av olika digitala nyttotjänster, 
både i fibernätet och i LoRa-nätet.  
• strömstaNET skall till kommunen bidra med sin kompetens kring 
digitala nyttotjänster.  

  

Näringsliv och arbete  
Tillväxt med platsen i centrum  

Ett av de främsta kraven för företagsetablering är tillgång till en väl fungerande digital infrastruktur. 
Att kunna kommunicera stabilt och säkert med omvärlden är idag en förutsättning för alla företag, 
små som stora.   
Ett väl utbyggt, stabilt bredband främjar företagandet i Strömstads kommun. Det handlar om att 
kunna vara och verka i hela kommunen, men även regionalt och i hela landet. Bra digital 
infrastruktur, innovation och konkurrenskraft gör att vi kan vara en del av omvärlden utan att behöva 
flytta på oss. Vi får, nära till allt, överallt.  
 

StrömstaNET idag  strömstaNET ligger väl till mot målen i Regeringens bredbandsstrategi. 
Genom att säkerställa ett öppet nät, ökas både konkurrens och mångfald 
avseende tjänsteutbudet.  

StrömstaNET strategi  • strömstaNET skall fortsatt verka för att stadsnätet är öppet, så att 
olika marknadsaktörer kan erbjuda digitala tjänster till näringslivet i 
Strömstad. Alla företag skall få möjlighet att upphandla kommunikation 
och andra tjänster i konkurrens, dvs kunna välja på olika leverantörer.  
• strömstaNET skall aktivt delta i Netwest, för att underlätta för 
näringslivet i Strömstad att upphandla kommunikation regionalt och 
nationellt.  
• strömstaNET skall fortsätta bygga mot Sveriges bredbandsmål, dvs 
98 % år 2025.  
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Summering  
strömstaNET har idag en viktig roll i att fortsätta bygga ut det fiberoptiska nätet, men även bygga 
ut LoRa-nät (för stadens sensorer mm), fiber till 4G och 5G-master (till marknadens mobiloperatörer) 
och wifi för ett aktivt stads-, båt- och turistliv (i samarbete med en eller flera marknadsaktörer).  
strömstaNET har en tillika viktig roll att fortsatt säkerställa ett attraktivt tjänsteutbud för såväl 
boende och näringsliv, som till kommunens olika verksamheter. Man har därmed en uppgift att 
bibehålla ett så kallat öppet stadsnät, där stadsnätet kan göras tillgängligt för alla som vill leverera 
tjänster i Strömstad.  
strömstaNETs lokala närvaro och förankring, i kombination med att man kan förhålla sig neutral till 
olika operatörer och tjänsteleverantörer, kommer att vara av stor vikt för näringslivets möjligheter 
att få tillgång till ett konkurrenskraftigt utbud tjänster till rätt priser framöver.  
strömstaNET har även en viktig funktion som kompetenscentrum för digitaliseringsarbetet i hela 
kommunen. Genom sitt samarbete med andra stadsnät, regionalt och nationellt samt genom lokala 
samarbeten med olika aktörer har man hög kompetens kring digitala tjänster, såväl kommersiella 
tjänster som välfärdstjänster.  
 

Avslutningsvis är det, med utgångspunkt från den snabba utveckling som sker inom 
digitaliseringsområdet, en fördel att Strömstads kommun sitter i förarsätet och driver utvecklingen 
av digitala tjänster med strömstaNET som ett av flera viktiga verktyg.  

 

 

 

Avslutande bild som summerar målen för strömstaNET kopplat till Strömstads vision och digitaliseringsplan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att tillåta bebyggelse på fastigheten Fjällskivlingen 2 där bedömda framtida 
strålningsvärden understiger 0,4 mikrotesla (μT).

Beslutet fattas med stöd av Utredning av elektriska och magnetiska fält på 
Fjällskivlingen 2 utförd av Sweco Energy AB.

Beslutsmotivering
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen forskning som visar på att långvarig 
exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält, understigande 0,4 μT, är 
skadligt för människors hälsa.

Svenska Kraftnät och Trafikverket tillämpar 0,4 μT vid planering av nya ledningar 
och järnväg.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält 
publicerar årligen en rapport över kunskapsläget på området och går mer och mer 
mot att förorda 0,4 μT.

Mätningar i realtid har gjorts i utredningen av Sweco Energy AB och dessa visar att 
de högsta uppmätta nivåerna på ett fåtal ställen på fastigheten ligger runt 0,2 μT 
på fastigheten, i övrigt är nivåerna lägre.

Sammanfattning av ärendet
För arbetet med detaljplan för Fjällskivlingen 2 (Arken) har en utredning av 
elektriska och magnetiska fält tagits fram för att klarlägga om den befintliga 
luftledningen, som löper längs fastighetens norra gräns, de markförlagda 
kablarna, längs den södra gränsen, och det intilliggande ställverket medför ett 
säkerhetsområde där nya bostäder inte bör planeras. Rapporten levererades av 
Sweco Energy AB den 19 oktober 2020.

Rapporten redovisar mätningar och beräkningar av de elektromagnetiska fälten 
som finns i anslutning till befintlig luftledning, markförlagda kablar och ställverket 
på Fjällskivlingen 1. Rapporten är främst inriktad på magnetfält då de elektriska 
fälten bedöms vara så svaga att det inte påverkar möjligheten till utbyggnad av 
fastigheten.

Beslutsunderlag
Utredning av elektriska och magnetiska fält för fastigheten Fjällskivlingen 2, Sweco 
Energy AB, 2020-10-19
Tjänsteskrivelse 2020-11-18



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-25

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

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att tillåta bebyggelse på fastigheten Fjällskivlingen 2 där bedömda framtida 
strålningsvärden understiger 0,4 mikrotesla (μT).

Beslutet fattas med stöd av Utredning av elektriska och magnetiska fält på 
Fjällskivlingen 2 utförd av Sweco Energy AB.

Beslutet skickas till
Diariet



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (5) 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-11-18 Ärende: MBN-2019-2362 
Plan- och byggavdelningen   

   

 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 21 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

Fjällskivlingen 2 - detaljplan 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. att tillåta bebyggelse på fastigheten Fjällskivlingen 2 där bedömda framtida 
 strålningsvärden understiger 0,4 mikrotesla (μT). 

Beslutet fattas med stöd av Utredning av elektriska och magnetiska fält på 
Fjällskivlingen 2 utförd av Sweco Energy AB. 

Beslutsmotivering 
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen forskning som visar på att långvarig 
exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält, understigande 0,4 μT, är 
skadligt för människors hälsa.  

Svenska Kraftnät och Trafikverket tillämpar 0,4 μT vid planering av nya ledningar 
och järnväg. 

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält 
publicerar årligen en rapport över kunskapsläget på området och går mer och mer 
mot att förorda 0,4 μT. 

Mätningar i realtid har gjorts i utredningen av Sweco Energy AB och dessa visar att 
de högsta uppmätta nivåerna på ett fåtal ställen på fastigheten ligger runt 0,2 μT 
på fastigheten, i övrigt är nivåerna lägre. 

Sammanfattning av ärende 
För arbetet med detaljplan för Fjällskivlingen 2 (Arken) har en utredning av 
elektriska och magnetiska fält tagits fram för att klarlägga om den befintliga 
luftledningen, som löper längs fastighetens norra gräns, de markförlagda 
kablarna, längs den södra gränsen, och det intilliggande ställverket medför ett 
säkerhetsområde där nya bostäder inte bör planeras. Rapporten levererades av 
Sweco Energy AB den 19 oktober 2020.  

Rapporten redovisar mätningar och beräkningar av de elektromagnetiska fälten 
som finns i anslutning till befintlig luftledning, markförlagda kablar och ställverket 
på Fjällskivlingen 1. Rapporten är främst inriktad på magnetfält då de elektriska 
fälten bedöms vara så svaga att det inte påverkar möjligheten till utbyggnad av 
fastigheten. 
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Magnetfält 

Styrkan på det magnetiska fältet, den magnetiska flödestätheten, mäts i tesla (T). 
Här används enheten mikrotesla (μT), som står för en miljondels tesla. 

Strömstad kommuns Översiktsplan (ÖP), antagen 2013-10-24, anger följande om 
elektromagnetiska fält i Strömstads kommun: Inga bostäder eller andra byggnader 
där människor stadigvarande vistas bör tillkomma där det finns risk för 
strålningsvärden över 0,2 μT (del 1, s.25).  

ÖP hänvisar i del 3 s. 53 till att Boverket tillsammans med Arbetsmiljöverket, 
Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten gett ut en skrift 
om magnetfält och hälsorisker där ett av råden är: ”Undvik att placera nya 
bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.”  

Det finns inga fastlagda rekommendationer om minsta tillåtna avstånd till 
högspänningsledningar när det gäller elektromagnetiska fält. Svenska Kraftnät har 
en policy vid planering av nya växelströmsledningar som utgår från att högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas stadigvarande inte ska 
överstiga 0,4 μT. Enligt Svenska Kraftnäts generella beräkningar ska ny bebyggelse 
inte placeras närmare än 130 meter från en 400 kV-ledning. Den befintliga 
luftledningen vid Fjällskivlingen 2 beräknas ha en driftspänning på 42 kV.  

Ett exakt svar på varför kommunen vid framtagandet av ÖP valt att tillämpa 
värdet 0,2 μT har vi inte kunnat få fram men troligtvis har man tillämpat en 
försiktighetsprincip som bedömts vara rimlig vid tillfället. Det fanns inte då och 
det finns inte nu några lagstadgade gränsvärden för vilka nivåer som är tillåtna vid 
exempelvis planering för bostäder. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa i deras ”ställningstagande om 
kraftfrekventa fält” att vid nybyggnation av bostäder, skolor och förskolor i 
närheten av kraftledningar och transformatorstationer som alstrar 
elektromagnetiska fält bör nivåerna på de elektromagnetiska fälten hållas så låga 
som det är rimligt att kräva utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och 
skälighetsprincip. 

I rapporten från Sweco, daterad 2020-10-19, står att den rekommenderade nivån 
på 0,2 μT generellt sett är en låg nivå på magnetfältet. Forskning har inte kunnat 
visa på någon ökad risk vid exponering för fält understigande 0,4 μT. 

Vid beräkning av magnetfält utgår man från ett årsmedelvärde för ström i 
ledningarna. För att ta höjd för ett ökat strömbehov i kommunen ha ett beräknat 
framtida årsmedelvärde tagits fram med utgångspunkt i dagens årsmedelvärde.  

Rapporten redovisar hur det framtida beräknade årsmedelvärdet begränsar ytan 
som kan bebyggas på fastigheten utifrån gränsvärdet 0,2 respektive 0,4 μT. 
Beräknat årsmedelvärde redovisas med rosa linje i bilderna i följande avsnitt. 
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Perspektiv  

Juridiskt perspektiv, miljöperspektiv och folkhälsoperspektiv 
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc) 
Kommunens ekonomi bedöms inte bli direkt påverkad, beslutet i frågan kommer 
påverka exploatörens möjligheter till utbyggnad av fastigheten. 

Figur 5 visar vilka konsekvenserna blir för utbyggnad av Fjällskivlingen 2 om 
beslutet blir att följa rekommendationen i kommunens ÖP att hålla bebyggelse 
borta från områden där nivåer över 0,2 μT uppnås. Endast området söder om den 
rosa linjen kommer kunna bebyggas. 

 

Figur 6 visar vilka konsekvenserna blir för utbyggnad av fastigheten om beslutet 
blir att tillåta bebyggelse i områden där nivåerna ligger under 0,4 μT. Området 
söder om den rosa linjen kommer kunna bebyggas. 
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Det finns möjliga åtgärder för att begränsa magnetfältet men enligt rapporten 
från Sweco är dessa mycket kostsamma och brukar främst bli aktuella då 
strålningsnivåerna från magnetfältet är betydligt högre än i detta fall. Det bedöms 
därför inte rimligt att i detta fall påföra exploatören kostsamma åtgärder för att 
begränsa magnetfältet. 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till 
forskningresultat som tyder på ett samband mellan varaktig exponering för svaga 
magnetfält och leukemi hos barn. Forskningen har dock inte kunnat visa på någon 
ökad risk vid en exponering för fält understigande 0,4 μT. När det gäller vuxna ses 
ett allt svagare stöd för ett samband mellan exponering och negativ 
hälsopåverkan. 

Beslutsunderlag 
Utredning av elektriska och magnetiska fält för fastigheten Fjällskivlingen 2, Sweco 
Energy AB, 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse 2020-11-18 
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Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
 
 
 

Ellen Andersson 
Planeringsarkitekt 
Telefon: 0526-195 89 
E-post: ellen.andersson@stromstad.se 
 

Elin Solvang 
Plan- och byggchef 
Telefon: 0526-19 
E-post: elin.solvang@stromstad.se 

 

Beslutet skickas till 
Nilsson Park Arken AB, Skeppsholmsgatan 2, 442 35 Kungälv 

































PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-25

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

KS/2018-0389

KSau § 302 Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  
Stensvik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-11-10.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit 
utsända under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens 
webbsida.

Under samrådet har flera synpunkter kommit in på detaljplanen från myndigheter 
och berörda. Länsstyrelsen har ansett att kommunen måste förtydliga och 
förbättra planen på ett antal punkter för att ett antagande inte ska prövas av 
myndigheten. Dessa punkter består av diverse frågor kring geoteknik, 
dagvattenhantering, strandskydd, riksintressen och påverkan på 
hasselsnokshabitat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att Länsstyrelsens synpunkter kan 
tillgodoses genom att riskerna för påverkan beskrivs tydligare i planhandlingarna. 
Kompletterande utredningar av dagvattenhanteringen och påverkan på 
hasselsnokshabitaten behövs också och har redan beställts med exploatörens 
godkännande. Länsstyrelsens synpunkt avseende strandskyddet tycks bottna i ett 
missförstånd och påverkar inte planförslagets utformning.

Under samrådet har den vanligast återkommande synpunkten varit att 
detaljplanen medger en bebyggelsetyp som inte passar in i Stensvik. Ett flertal 
berörda fastighetsägare anser att den föreslagna bebyggelsen är för stor i yta och 
byggnadshöjd och att den skiljer sig för mycket jämfört med den befintliga 
bebyggelsen.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den bebyggelse som föreslås kan 
medges i Stensvik och att detta ligger i linje med kommunstyrelsens planuppdrag. 
Den föreslagna bebyggelsen har reglerats på flera punkter för att anpassas till 
omgivningen med krav på bland annat sadeltak och träfasader. Skillnaden i yta 
och höjd innebär dock att det kommer vara tydligt i framtiden vilken bebyggelse 
som har tillkommit i senare tid.

Flera synpunkter har också berörd planförslagets påverkan på hasselsnokens 
livsmiljö. Dessa åsikter har bland annat bestått av ett ifrågasättande av om 
kommunen valt rätt skyddsåtgärder, att dessa skyddsåtgärder är förfulande för 
området och att enskild mark inte borde tas i anspråk för att genomföra dessa 
åtgärder.
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Miljö- och byggförvaltningen har efter diskussion med expertisen konstaterat att 
de föreslagna åtgärderna får fortsatt stöd av sakkunniga. Vissa kompletteringar av 
underlaget och eventuella mindre justeringar behöver tas fram inför 
granskningsskedet. Huruvida dessa åtgärder, där kommunen inte står för skötseln 
av skyddsåtgärderna, är tillräckliga är svårt att säga med full säkerhet eftersom 
konceptet är rättsligt oprövat.

Även trafikfrågan har rönt viss uppmärksamhet. Här har vissa sakägare efterfrågat 
en helt annan trafikstruktur än den som är föreslagen, medan andra har haft 
synpunkter på ökade trafikmängder och gångbanors och gångstråks placering. 
Flera sakägare har motsatt sig flytten av vägen i norr eller önskat att inte drabbas 
av kostnaderna för att utföra detta. Ägaren av Kungbäck 1:42 har önskat att den 
väg som i planförslaget delar fastigheten i två ska tas bort och att tillfarten till de 
fastigheter som berörs ska lösas på annat sätt.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att några större förändringar av 
vägstrukturen i området är orimlig. Även omläggningen av vägen i norr bör enligt 
miljö- och byggförvaltningen genomföras eftersom den nuvarande vägen delar en 
befintlig bostadstomt i två.

Den föreslagna vägsträckningen för Kungbäck 1:42 är en svårare fråga eftersom 
den väg som föreslås i planförslaget delar fastigheten i två, likt den delning i norr 
som tas bort. Det finns andra alternativ för att lösa denna vägsträckning men 
detta påverkar antalet tomter och hur stora dessa kan bli. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att den föreslagna vägsträckningen bör kunna 
accepteras, främst eftersom den har förlagts till en samfällighet som redan idag 
delar fastigheten i två och trafiken på vägen kan förväntas bli mycket begränsad.

De inkomna synpunkterna har besvarats i den samrådsredogörelse som finns 
bifogad som beslutsunderlag. Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna de svar 
som finns i redogörelsen skickas den ut till berörda sakägare och blir styrande för 
det fortsatta planarbetet. De svar som lämnas bör därmed stämma överens med 
kommunstyrelsens inställning till planförslaget, dess framtid och vilka synpunkter 
som är rimliga att tillgodose.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-11-10.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Martinsson (S) yrkar bifall till Miljö- och byggförvaltningens förslag.
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Miljö- och byggförvaltningen 2020-11-10 Ärende: KS/2018-0389
Plan- och byggavdelningen

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

Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-11-10

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit 
utsända under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens 
webbsida.

De inkomna synpunkterna har besvarats i den samrådsredogörelse som finns 
bifogad som beslutsunderlag. Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna de svar 
som finns i redogörelsen skickas den ut till berörda sakägare och blir styrande för 
det fortsatta planarbetet. De svar som lämnas bör därmed stämma överens med 
kommunstyrelsens inställning till planförslaget, dess framtid och vilka synpunkter 
som är rimliga att tillgodose.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit 
utsända under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens 
webbsida.

Under samrådet har flera synpunkter kommit in på detaljplanen från myndigheter 
och berörda. Länsstyrelsen har ansett att kommunen måste förtydliga och 
förbättra planen på ett antal punkter för att ett antagande inte ska prövas av 
myndigheten. Dessa punkter består av diverse frågor kring geoteknik, 
dagvattenhantering, strandskydd, riksintressen och påverkan på 
hasselsnokshabitat.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att Länsstyrelsens synpunkter kan 
tillgodoses genom att riskerna för påverkan beskrivs tydligare i planhandlingarna. 
Kompletterande utredningar av dagvattenhanteringen och påverkan på 
hasselsnokshabitaten behövs också och har redan beställts med exploatörens 
godkännande. Länsstyrelsens synpunkt avseende strandskyddet tycks bottna i ett 
missförstånd och påverkar inte planförslagets utformning.
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Under samrådet har den vanligast återkommande synpunkten varit att 
detaljplanen medger en bebyggelsetyp som inte passar in i Stensvik. Ett flertal 
berörda fastighetsägare anser att den föreslagna bebyggelsen är för stor i yta och 
byggnadshöjd och att den skiljer sig för mycket jämfört med den befintliga 
bebyggelsen.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den bebyggelse som föreslås kan 
medges i Stensvik och att detta ligger i linje med kommunstyrelsens planuppdrag. 
Den föreslagna bebyggelsen har reglerats på flera punkter för att anpassas till 
omgivningen med krav på bland annat sadeltak och träfasader. Skillnaden i yta 
och höjd innebär dock att det kommer vara tydligt i framtiden vilken bebyggelse 
som har tillkommit i senare tid.

Flera synpunkter har också berörd planförslagets påverkan på hasselsnokens 
livsmiljö. Dessa åsikter har bland annat bestått av ett ifrågasättande av om 
kommunen valt rätt skyddsåtgärder, att dessa skyddsåtgärder är förfulande för 
området och att enskild mark inte borde tas i anspråk för att genomföra dessa 
åtgärder.

Miljö- och byggförvaltningen har efter diskussion med expertisen konstaterat att 
de föreslagna åtgärderna får fortsatt stöd av sakkunniga. Vissa kompletteringar av 
underlaget och eventuella mindre justeringar behöver tas fram inför 
granskningsskedet. Huruvida dessa åtgärder, där kommunen inte står för skötseln 
av skyddsåtgärderna, är tillräckliga är svårt att säga med full säkerhet eftersom 
konceptet är rättsligt oprövat.

Även trafikfrågan har rönt viss uppmärksamhet. Här har vissa sakägare efterfrågat 
en helt annan trafikstruktur än den som är föreslagen, medan andra har haft 
synpunkter på ökade trafikmängder och gångbanors och gångstråks placering. 
Flera sakägare har motsatt sig flytten av vägen i norr eller önskat att inte drabbas 
av kostnaderna för att utföra detta. Ägaren av Kungbäck 1:42 har önskat att den 
väg som i planförslaget delar fastigheten i två ska tas bort och att tillfarten till de 
fastigheter som berörs ska lösas på annat sätt.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att några större förändringar av 
vägstrukturen i området är orimlig. Även omläggningen av vägen i norr bör enligt 
miljö- och byggförvaltningen genomföras eftersom den nuvarande vägen delar en 
befintlig bostadstomt i två.

Den föreslagna vägsträckningen för Kungbäck 1:42 är en svårare fråga eftersom 
den väg som föreslås i planförslaget delar fastigheten i två, likt den delning i norr 
som tas bort. Det finns andra alternativ för att lösa denna vägsträckning men 
detta påverkar antalet tomter och hur stora dessa kan bli. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att den föreslagna vägsträckningen bör kunna 
accepteras, främst eftersom den har förlagts till en samfällighet som redan idag 
delar fastigheten i två och trafiken på vägen kan förväntas bli mycket begränsad.

De inkomna synpunkterna har besvarats i den samrådsredogörelse som finns 
bifogad som beslutsunderlag. Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna de svar 
som finns i redogörelsen skickas den ut till berörda sakägare och blir styrande för 
det fortsatta planarbetet. De svar som lämnas bör därmed stämma överens med 
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kommunstyrelsens inställning till planförslaget, dess framtid och vilka synpunkter 
som är rimliga att tillgodose.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt 
194 69
jimmy.magnusson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aasetbøl, Kringsjå Terrasse 6, 1777 
Halden
Miljö- och byggförvaltningen, mbn.diarie@stromstad.se



Detaljplan för 
Del av Kungbäck 1:38 m fl
(Stensvik)
Strömstads kommun

Dnr MBN-2018-1782

Samrådsredogörelse

Hur samråd har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit utsända under tiden 2020-
05-07 – 2020-05-28. Handlingarna har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i
Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.

_____________________________________________________________________________
Inkomna synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-05-28:

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

inkom 2020-05-

1. Länsstyrelsen
28
2. Statens Geotekniska Institut - SGI
27
3. Trafikverket
19
4. Lantmäteriet
28
5. Bohusläns museum
27
6. Skanova AB
26
7. Ellevio AB
28
8.  (ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19) 21
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9.  (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19) inkom 2020-05-27

10. (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19) inkom 2020-05-28
11. (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av inkom 2020-05-18

   Kungbäck 1:19)
12. inkom 2020-05-22

 (äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)
13. (ägare av Kungbäck 1:37) och  (ägare av inkom 2020-

05-28

inkom 2020-
Kungbäck 1:45)

14.  (ägare av Kungbäck 1:38) 05-26

15.  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och
inkom 2020-05-24

(½-ägare av Kungbäck 1:54)
inkom 2020-05-16.  (ägare av Kungbäck 1:53) 24

17. T(ägare av Kungbäck 1:42)
inkom 2020-

05-28
18. (ägare av inkom 2020-05-28

   Kungbäck 1:77)
19. (ägare av Kungbäck 1:80) och  inkom 2020-05-28

inkom 2020-20. (ägare av Kungbäck 1:85) 05-26

21. Kungbäck GA:2, Stensvik-Kongbäck vägsamfällighet inkom 2020-05-
28
22. Kungsviks Hamnförening, styrelsen inkom 2020-05-
26
1. Länsstyrelsen
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

För att ett antagande av den föreslagna detaljplanen inte ska prövas behöver kommunen:

 Säkerställa stabilitetsåtgärder efter eventuellt bergschakt.
 Utreda och beskriva konsekvenserna av ett skyfall utförligare. Åtgärder som är en

förutsättning för planens lämplighet ska om möjligt säkerställas i planen.
 Revidera dagvattenutredning samt beskriva påverkan på vattenförekomst och MKN.

Åtgärder som är en förutsättning för planens lämplighet ska om möjligt säkerställas i
planen.

 Bevara strandskyddet i söder och öster samt vattenområdet.
 Förslagets förhållande till berörda riksintressen behöver beskrivas utförligare.

Av planhandlingarna framgår att nya lokalgator och byggrätter dels tar hasselsnokshabitat i 
anspråk, framför allt i områdets sydöstra och norra delar, dels försämrar spridningssambanden 
i området, framför allt de som i områdets södra delar löper i öst-västlig riktning. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning om att detaljplanen innebär en risk för negativ påverkan på den 
lokala hasselsnokspopulationen och att skyddsåtgärder behöver vidtas.

Den passage som planeras för ormarna består av stenmurar centralt i planområdet. 
Länsstyrelsen bedömer dock att kommunen inte tillräckligt utförligt har visat att detta räcker 
för att hasselsnok ska kunna röra sig obehindrat genom dalgången i öst-västlig riktning. 
Vägarna i området utgör barriärer för ormarna, likaså riskerar tomtmarken att få samma 
hindrande effekt. Kommunen behöver därför tydligare argumentera för att 
spridningssambandet i området består eller förbättras. Detta kan åstadkommas dels genom 
anpassningar av markanvändningen (för att skapa funktionella passager), dels genom att 
ormarna hindras från att ta sig upp på vägar och istället leds under dessa (till de funktionella 
passagerna).

Efter att kommunen utifrån synpunkterna ovan tagit ställning till vilka åtgärder som krävs för 
att säkerställa hasselsnokens spridningssamband behöver kommer återigen se över om de 
valda åtgärdernas skötsel kan säkerställas genom exploateringsavtalet eller om kommunalt 
huvudmannaskap krävs.
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Kommentar: En kompletterande utredning ska tas fram för att bemöta Länsstyrelsens 
synpunkter och för att föreslå eventuella behov av justerade åtgärder för att säkerställa 
hasselsnokens spridningssamband i området.

För att säkerställa detaljplanens genomförbarhet bör kommunen även förtydliga vilka av den 
fördjupade översiktsplanens avvägningar som bedöms motsvara 
miljökonsekvensbeskrivningens krav på utredning av alternativa lokaliseringar.

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras enligt Länsstyrelsens 
synpunkter.

Egenskapsbestämmelser om plushöjder för marken saknas helt och hållet i plankartan. För att 
underlätta planens genomförbarhet bör kommunen överväga att bestämma höjdlägen och 
höjdförhållanden för att till exempel säkerställa tillgänglighet till tomter och andra allmänna 
platser samt vattenavrinning.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det inte behövs några bestämmelser 
som reglerar markens höjd i planområdet. Marken i planområdet är flack och sluttar svagt åt 
havet och det är orimligt att tro att det skulle finnas en betydande risk för att den skulle 
utformas på något annat sätt.

Baserat på utförda stabilitetsuträkningar bedömer Statens geotekniska institut (SGI), enligt 
yttrandet daterat 2020-05-27, att stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för 
befintliga och planlagda förhållanden. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning.

När det gäller blocknedfall så finns det dock osäkerheter som gör att Länsstyrelsen utifrån 
nuvarande underlag befarar risk för människors hälsa och säkerhet. För att visa att en sådan 
risk inte kommer att uppstå behöver kommunen beskriva hur ni säkerställer att 
bergstabilitetsutredningens rekommendation efterlevs:

”Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial och 
bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom bultning.”

Kommentar: Inget sådant säkerställande är nödvändigt. Enligt den bergtekniska utredningen 
bedöms samtliga naturliga bergsslänter vara stabila, även de partier som i tidigare 
undersökningar identifierats som potentiellt instabila. Inga stabilitetshöjande åtgärder 
bedöms därför vara nödvändiga. De rekommendationer Länsstyrelsen citerar är alltså 
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generella för hur eventuella framtida bergschakt bör genomföras och är inte åtgärder som 
behövs för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse. 

Kommunen behöver uppdatera sin planhandling vad det gäller klassning av 
vattenförekomsten Yttre Dynekilen. Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka 
till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överskrids. I dagsläget saknas 
denna bedömning. Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar 
möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten. Kommunen ska visa på vilka grunder 
bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredningen eller 
annat underlag som berör vattenkvalitén.

Länsstyrelsen anser att en reviderad dagvattenutredning bör tas fram till granskningsskedet 
som klargör behov av fördröjning av dagvatten. För att kunna göra en bedömning av 
planområdets eventuella påverkan på MKN för vatten bör dagvattenutredningen även 
innehålla en bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet jämfört med 
befintliga förhållanden. Utredningen behöver även redogöra för hur dagvattnet ska renas. Det 
räcker alltså inte med att säga att dagvatten leds till kommunens dagvattennät. Om den 
reviderade dagvattenutredningen visar att ytor eller åtgärder behövs för att säkerställa planens 
lämplighet så ska de om möjligt införas som planbestämmelser i plankartan.

Kommentar: En reviderad dagvattenutredning ska tas fram för att tillgodose Länsstyrelsens 
synpunkter.

Strandskyddet ska även fortsatt gälla inom naturmark i söder och öster samt vattenområdet.

Kommentar: Det är oklart för kommunen vad Länsstyrelsen avser med denna synpunkt, då 
inget strandskydd upphävs i planförslaget.

Föreslagen bebyggelse berör flera riksintressen; naturvård 3 kap. 6 § Miljöbalken, friluftsliv 3 
kap. 6 § MB samt det rörliga friluftslivet 4 kap. 2 § MB. Kommunen har dock inte nämnt att 
planförslaget dessutom berör riksintresse för obruten kust 4 kap. 3 §. Kommunen bör på ett 
tydligare sätt beskriva hur förslaget trots den stora utökningen av bostadsbebyggelse tar 
hänsyn och förhåller sig till de berörda riksintressena, platsens värden och befintlig 
bebyggelse.

Kommentar: Beskrivningen av planförslagets påverkan på riksintressen ska utvecklas i 
granskningsförslaget.
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Åtgärder som utförs i syfte att varaktigt öka en fastighets lämplighet för t.ex. bebyggelse 
genom torrläggning eller att de behövs anläggas avskärande diken för att skydda mot vatten 
kan innebära markavvattning. I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så 
avses utföras krävs dispens/tillstånd från Länsstyrelsen och tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen i särskilda fall.

Kommentar: Det är något oklart för miljö- och byggförvaltningen vad Länsstyrelsens råd 
avser, då någon markavvattning inte är planerad i området.

2. SGI
SGI har inga invändningar eller synpunkter på den bergtekniska besiktningen och 
utredningen. SGI ställer dock frågan till kommunen om hur de avser att tillse att 
rekommendationen i utredningen efterleves: 

”Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial och 
bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom bultning.”

Kommentar: Inget sådant säkerställande är nödvändigt. Enligt den bergtekniska utredningen 
bedöms samtliga naturliga bergsslänter vara stabila, även de partier som i tidigare 
undersökningar identifierats som potentiellt instabila. Inga stabilitetshöjande åtgärder 
bedöms därför vara nödvändiga. De rekommendationer SGI citerar är alltså generella för hur 
eventuella framtida bergschakt bör genomföras och är inte åtgärder som behövs för att 
säkerställa markens lämplighet för bebyggelse. 

3. Trafikverket
Ingen erinran

4. Lantmäteriet
Bland bestämmelserna på plankartan finns användningen Gata angiven, i plankartan finns 
däremot ingen sådan beteckning. I plankartan står det istället lokalgata. Plankartan bör 
justeras så att bestämmelserna överensstämmer med redovisningen i kartdelen.
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Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt.

När bestämmelser om fastighetsindelning respektive rättighetsområden (FIB) införs i en 
detaljplan ska planprocessen också innefatta prövning av vissa grundläggande krav som ställs i 
fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL) och ledningsrättslagen (LL), se 4 kap 
18 § 3 st PBL. För reglering av indelningen i fastigheter och servitut ska villkoren i 3 kap. 1 
§ (allmänna lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 1 st (båtnadsvillkoret) FLB prövas. 
Redovisningen av prövningen av de paragrafer i FBL som framgår av 4 kap 18 § 3 st PBL bör 
vara i nivå med vad som redovisas i en Lantmäteriförrättning med tvångsinslag. Lantmäteriet 
kan inte finna någon sådan redovisning i planhandlingarna.

Eftersom FIB skapar en låsning till den föreskrivna lösningen och de fastigheter som berörs 
inte blir planenliga förrän bestämmelserna genomförts, är det betydelsefullt att även 
effekterna av FIB klargörs i planbeskrivningen. Kommunen bör även redogöra för syftet med 
fastighetsindelningsbestämmelserna, vilka överväganden av möjligt alternativ till 
fastighetsindelningsbestämmelserna som gjorts samt varför man valt föreliggande lösning. 
Principerna för ersättning liksom hur processen för genomförandet går till bör också ingå i 
planbeskrivningen. Det skulle också underlätta förståelsen om beskrivning och prövning av 
fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas under särskild rubrik där det med fördel 
framgår vilka fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras för de direkt berörda 
fastigheterna.

Kommentar: Bestämmelserna om fastighetsindelning ska ersättas med bestämmelser om 
minsta tomtstorlek, eftersom detta bättre reglerar planförslagets intentioner. I och med att 
bestämmelserna om fastighetsindelning utgår från planförslaget behöver inte någon prövning 
mot annan lagstiftning längre ske.

Lantmäteriet ställer sig även frågande till indelningen av fastighet B enligt bilaga 1. Enligt 
fastighetsindelningsbestämmelserna ska det ingå allmän platsmark i fastighet B. Det nämns 
inte i konsekvensbeskrivningen att en del av S:28 behöver överföras till 1:42 för att fastigheten 
ska överensstämma med fastighetsindelningsbestämmelserna. Kommunen bör även fundera 
på om det är lämpligt att med fastighetsindelningsbestämmelser reglera att allmän platsmark 
ska ingå i en bostadsfastighet.

Kommentar: Den aktuella fastighetsindelningsbestämmelsen är felaktigt utritad på 
plankartan. Intentionen med planförslaget är inte att allmän platsmark ska ingå i fastigheten 
Kungbäck 1:42.
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I aktuell plankarta finns ett flertal u-område varav samtliga, med ett undantag, avgränsas med 
administrativ gräns alternativt med kombinerad administrativ- och egenskapsgräns. I område 
A redovisas markreservatet som en administrativ bestämmelse bland planbestämmelserna 
samtidigt som det saknas administrativa gränser för avgränsning av aktuella områden i 
plankartan. Detta innebär att markreservatsbestämmelsen inte avgränsas av de 
egenskapsgränser som finns i plankartan utan bestämmelsen gäller fram till närmaste 
användningsgräns. Effekten blir att all mark inom kvarteret omfattas av markreservatet.

Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt.

Gemensamhetsanläggningen Kungbäck ga:2 behöver som en följd av planförslaget omprövas 
och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § 
anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av ga bestala ersättning 
till de fastigheter som delar i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns 
att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas, men det nämns inget om dessa 
ersättningsregler som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning 
minskas i omfattning.

Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt.

5. Bohusläns museum
Ingen erinran

6. Skanova
Skanova vill meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget. Det förutsätts att 
Skanovas anläggningar kan vara kvar i befintligt läge.

Kommentar: En av Skanovas ledningar som går genom föreslagen kvartersmark för bostäder 
behöver flyttas. Detta ska redovisas i planförslagets genomförandebeskrivning.

7. Ellevio
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10 kV samt 
lågspänning 0,4 kV. Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får 
den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.
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Minsta horisontella avstånd mellan nätstation (transformator) och närmaste byggnadsdel får 
ej understiga 5 meter. Nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och 
underhållsarbete.

För att klara områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas till nätstationen och 
till de olika huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning bekostas av 
exploatören.

Planförslaget behöver kompletteras med u-område för befintliga och planerade ledningar 
enligt bifogad karta.

Kommentar: Åtkomst till transformatorstation finns cirka 50 meter från stationen vid en av 
stickvägarnas vändplaner. Vissa kablar ska säkerställas med u-område, men flera är tänkta att 
flyttas vid omläggningen av vägen och avstyckningen av nya tomter. Flytten av dessa kablar 
ska redovisas i planförslagets genomförandebeskrivning.

8. (ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
Mark- och miljööverdomstolen upphävde det tidigare beslutet om detaljplan för 
Stensviksområdet med hänvisning till att det skulle bli en betydande miljöpåverkan. En ny 
detaljplan borde väsentligt ändras om en MKB ska komma till någon annan slutsats än den 
som anges som ”betydande miljöpåverkan”. MKB och förslag till detaljplan har i stort det 
samma innehåll som tidigare redovisats.

Kommentar: Det föregående planförslaget upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen då 
det bedömdes föreligga en risk för betydande miljöpåverkan utifrån de åtgärder som valts för 
att skydda hasselsnoken i området, vilka domstolen bedömde som otillräckliga. I detta 
planförslag har en miljökonsekvens-beskrivning genomförts för att utreda vilka åtgärder för 
hasselsnoken om är lämpliga och som fungerar långsiktigt. Eftersom skillnaden mellan de 
gamla och nu föreslagna åtgärderna huvudsakligen handlar om skötsel blir också skillnaden i 
förslagets principiella utformning liten.
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Att påstå att områdets karaktär som gammalt fiskeläge, för övrigt ett av de få kvarvarande i 
norra Bohuslän, bevaras om antalet bostäder ökas från cirka 20 till 39 är enligt min mening 
inte trovärdigt. Om man istället tillåter att nuvarande bostäder byggs till kommer man 
närmare ett bevarande.

Kommentar: En förtätning av Stensvik är utpekad som en möjlighet i kommunens fördjupade 
översiktsplan för det norra kustområdet. En förtätning av området för naturligt med sig att 
områdets karaktär till viss del påverkas, men planförslaget har anpassats för att minska denna 
påverkan. De nya tomter som medges i förslaget har fördelats i storlek och läge på ett sätt som 
tar till vara på de bebyggelsegrupper och passager som finns i Stensvik och får enbart 
bebyggas med småhus. Att endast tillåta befintliga bostadshus att byggas till tillgodoser inte 
de önskemål som uttrycks i kommunstyrelsens planuppdrag till miljö- och byggförvaltningen.

Detaljplanen anger bl.a. omfattningen av strandskyddet. Det framgår av handlingarna att 
området som omfattas av detaljplanen inte ingår i strandskyddet och att alla andra områden 
som är bebyggda också är undantagna. Jag har i tidigare yttranden över den gamla 
detaljplanen efterlyst vilket beslut om Stensvikområdet detta grundar sig i men inte fått något 
svar. Strandskyddet gäller sannolikt även inom äldre områden särskilt om en ny detaljplan 
upprättas.

Kommentar: Det strandskydd som gäller för kustområdet i Västra Götaland har bestämts i 
beslut från Länsstyrelsen den 12 januari 2016 (511-24149-2016). Beslutet redovisar 
strandskyddets utbredning på kartor. I Stensviksområdet visar beslutet att bebyggelsegruppen 
och de öppna ytorna som huvudsakligen ligger inom Kungbäck 1:147 inte omfattas av 
strandskydd, medan de vidsträckta naturområdena runt Stensvik inom Kungbäck 1:19, 1:37 
och 1:38 däremot gör det.

Beslutet är, tack vare kartredovisningen, tydligt och lämnar litet utrymme för tolkning. När en 
ny detaljplan upprättas kan strandskydd endast inträda på nytt om den nya detaljplanen 
ersätter en redan gällande plan, vilket inte är fallet i Stensvikområdet. Det finns därmed inte 
något tidigare gällande strandskydd som kan återinträda.

Den ursprungliga vägen är, enligt min uppfattning, den som nu betecknas som gång- och 
cykelväg. I mitt tidigare yttrande över den gamla detaljplanen har jag också begärt att det som 
även i den nya detaljplanen betecknas som gång- och cykelväg istället blir bilväg och att 
nuvarande bilväg blir gc-väg. Därigenom skulle den ursprungliga vägen åter tas i anspråk för 
tyngre trafik och ingen flyttning av väg eller parkeringsplats på annans mark bli aktuell.
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I den nordöstra delen av Stensviksområdet måste man använda en del av gc-vägen för att nå 
befintliga fastigheter. Om man utnyttjar hela gc-vägen som bilväg i framtiden och den 
nuvarande bilvägen i västra delen av området då blir gc-väg undviks de flesta av de 
olägenheter som föreligger i det nya utkastet till detaljplan. Tillgängligheten för eventuellt 
nybyggda eller tillbyggda hus kommer inte att bli sämre. Väg behöver inte flyttas. 
Parkeringsplatsen, som nu är inritad på Kungbäck 1:19, dvs på mark som ägs av bl.a. mig, 
läggs i detta fall i Stensviksområdets östra del. En flyttning av parkeringsplatsen och ändrade 
beteckningar på vägar påverkas inte allmänhetens tillgång till bad m.m.

Kommentar: Det är miljö- och byggförvaltningens uppfattning att Stensviksvägen i sitt 
nuvarande västra läge har varit den rättsligt och historiskt etablerade tillfartsvägen för de 
flesta av fastigheterna i området sedan åtminstone 1950-talet. Den östra vägen har under 
denna tid endast använts av någon enstaka fastighet för tillfart och har snarare haft karaktären 
av en stig eller en traktorväg. 

Att iordningställa en väg i det östra läget skulle medföra en naturpåverkan som är onödig i och 
med att den västra sträckningen redan finns, och stora delar av den befintliga vägen skulle 
även fortsatt behövas som tillfartsväg till de västra fastigheterna i området. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer därmed att det inte är vare sig rimligt eller effektivt att ändra om 
vägsträckningen i området på det sätt som föreslås.

För att ge goda livsbetingelser för hasselsnok föreslås i MKB att murar och andra gömställen 
anläggs i området. Någon skötsel av dessa nya konstruktioner anses inte behövas. Om 
området ianspråktas enligt planförslaget kommer sannolikt en del av de nya tomterna att 
påverkas. Vem vill ha en mur eller skräphög in anslutning till sin tomt.

Hasselsnoken förutsätts korsa Stensviksområdet. Därav följer att murar och gömställen 
anläggas i områdets mellersta och västra del. Detta förefaller onödigt eftersom hasselsnoken 
knappast följer av människan utstakad led även om MKB anger att en smal remsa i områdets 
västra del är lämplig för hasselsnok.

Kommentar: De åtgärder som föreslås i MKB:n för att skydda hasselsnoken i området utgår 
från en specialistbedömning av vad som har bäst effekt i praktiken. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer inte att vare sig stenmurar eller rösen innebär någon betydande 
störning för de boende i området. 
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Som det anges i habitatkarteringen som hör till detaljplanen går det att anlägga ledobjekt 
såsom murar och kanter som ökar sannolikheten för att hasselsnoken rör sig längs dem. Detta 
är möjligt tack vare att djuren beter sig på vissa sätt när de stöter på hinder i naturen och 
utgår från bästa tillgängliga sakkunskap.

Några sanitetsutrymmen vid badplatsen framgår inte av planen. Är avsikten att hänvisas till 
Kungsviks Camping?

Kommentar: I detaljplanen redovisas och säkerställs befintlig badplats. Badplatsen är en enkel 
badstrand och några ytterligare anläggningar är inte planerade i nuläget.

9. (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19)
Den detaljplan för Stensvik som antogs av kommunfullmäktige i november 2016 överklagades 
och upphävdes av mark- och miljööverdomstolen. Skälet till upphävandet var att ”de åtgärder 
som avses genomföras inte utgör ett tillräckligt skydd för hasselsnokens livsmiljö”. Av diverse 
protokoll från kommunen framgår att man diskuterat två möjligheter:

1. Att minska antalet nya bostadsfastigheter för att ge större utrymme åt hasselsnokens 
livsmiljö

2. Att ha delat huvudmannaskap där kommunen skulle ansvara för de markområden där 
hasselsnoken behöver skyddas.

Inget av dessa alternativ finns med i det nu presenterade förslaget. Tvärtom har det nu blivit 
19 nya bostadsfastigheter istället för 18 på den upphävda detaljplanen. Kommunalt ansvar för 
hasselsnokens skydd finns inte med i förslaget. Istället fortsätter man med exakt samma 
åtgärder i form av stenmurar, stenrösen och rishögar mitt i centrala Stensvik som fanns i den 
upphävda detaljplanen och som MMöD inte ansåg var tillräckliga. Dessa anordningar anser 
man ska sköta sig själva eller eventuellt tillsyn av en nybildad samhällsförening. Jag kan inte 
finna att man i den nya detaljplanen har gjort några förändringar så att kraven från MMöD 
uppfylles.

Kommentar: Den föregående detaljplanen för Stensvik upphävdes då Mark- och 
miljööverdomstolen ansåg att de åtgärder som valts för att säkerställa hasselsnokens livsmiljö 
riskerade att bli ineffektiva om de inte utfördes eller sköttes. 
Inför och i inledningen av arbetet med det nu aktuella planförslaget diskuterades flera olika 
alternativ för att ta hänsyn till hasselsnokens livsmiljö, inklusive en minskad exploatering och 
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kommunalt huvudmannaskap. Det avgörande för planens lämplighet är huruvida åtgärderna 
är effektiva; det vill säga, om det finns en betydande risk för att hasselsnokens livsmöjligheter 
påverkas negativt. Till följd av dessa fördjupade studier har vissa justeringar av åtgärderna för 
hasselsnok genomförts för att undvika behovet av skötsel, vilket miljö- och byggförvaltningen 
också bedömer tillgodoser Mark- och Miljödomstolens synpunkter.

I detaljplaneförslaget har man placerat ut stenmurar och stenrösen i hela norra delen av 
dalgången. Stenmurarnas längd har jag mätt upp på kartan till ca 500 meter. Med 0,7 meters 
höjd och ca 0,5 meters bredd blir det 175 m3 sten som ska placeras ut mitt i Stensvik. 
Dessutom fem stenrösen och fem rishögar utspridda på olika ställen inom planområdet. Detta 
kommer att se förfärligt ut!

Som framgår av föregående avsnitt finns inget som visar att hasselsnoken finns på fälten i 
mitten av planområdet. De fynd som gjorts är i övre delen av dalgången och längs 
Stensviksvägen. Det verkar därför helt felaktigt att lägga ut så mycket sten på gärdena mitt i 
samhället. Jag föreslår därför att hela det här arrangemanget utgår ur planen eftersom det 
saknas evidens att det fungerar.

Kommentar: Enligt habitatkarteringen som tagits fram till detaljplanen rör sig hasselsnokar 
över stora områden och kan därför då påträffas i andra miljöer än de som normalt anses 
gynnsamma för arten. Var hasselsnokar observeras beror till stor del på var de är lätta att hitta. 
Av denna anledning görs många fynd på t.ex. vägar eller gräsmattor trots att dessa kan vara 
direkt olämpliga för arten. I karteringen har lämpliga habitat för hasselsnoken identifierats och 
det är utifrån dessa som spridningskorridorerna föreslås.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att vare sig stenmurarna, rösena eller rishögarna/
faunadepåerna innebär någon betydande negativ påverkan för de boende eller för 
allmänheten. Dessa åtgärder bör till största delen kunna smälta in i naturmarken där de är 
placerade, och t.ex. stenmurar uppfattas av många som ett kvalitetshöjande inslag i närmiljön.

Flyttningen av en bit av vägen att gå norr om Kungbäck 1:54 innebär att man påverkar en del 
av vår fastighet Kungbäck 1:19. Detta kommer att medföra att vägarbetena påverkar 
områdena norr om vägen, där man gjort flera observationer och registreringar av hasselsnok. 
Flyttningen av vägen till norr om Kungbäck 1:54 kan därmed få förödande konsekvenser för 
denna spridningskorridor på grund av de omfattande markarbetena som kommer att utföras 
där.
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Yrkande: Att flyttningen av en bit av vägen i norra delen av planområdet utgår och att annan 
lösning av vägdragningen tas fram.

Kommentar: Flyttningen av vägen till att gå norr om Kungbäck 1:54 är motiverad för att skapa 
en bättre boendemiljö för de berörda fastigheterna. Hasselsnokens spridningsvägar och 
livsmiljöer i Stensvik har kartlagts i hasselsnokskarteringen som hör till planhandlingarna. I 
karteringen görs bedömningen att den nya vägdragningen sannolikt inte kommer leda till att 
påverkan blir större än vad den är i dagsläget. 

I planen anges en del av Kungbäck 1:19 som parkeringsområde samt natur/park. Jag vill 
påpeka att området är del av vår fastighet och inte ingår i något exploateringsavtal. Vi som 
ägare har ingen avsikt att använda området som allmän parkeringsplats och inte heller att 
upplåta det till marksamfällighet. Jag uppfattar formuleringen som ett övergrepp på vår 
äganderätt och anser att utpekandet av markområdet som parkeringsområde ska tas bort från 
detaljplanen.

Kommentar: Regleringen av den berörda delen av Kungbäck 1:19 som parkering är inte ett 
tvång utan en möjlighet som kan nyttjas av fastighetsägarna om de så önskar. 

Formerna för hur detaljplanens allmänna platser ska förvaltas regleras inte i planförslaget utan 
i kommande lantmäteriförrättning. Denna förvaltning kan ske på olika sätt, men skillnaden 
blir i slutändan liten eftersom marken ändå behöver upplåtas för någon form av gemensam 
skötsel. Det enda sättet att undvika detta är att inte planlägga de berörda områdena som 
allmän plats, vilket miljö- och byggförvaltningen inte bedömer som lämpligt sett till deras läge 
och karaktär.

I planförslaget anges att den nya bebyggelsen ska ”anpassas i höjd till befintlig bebyggelse” 
och ”utformas med hänsyn till bohuslänsk byggnadstradition” (citat). Denna princip följs 
emellertid inte i detaljplanens bestämmelser.

Stensvik domineras av låga hus. Husen i mitten av dalsänkan är byggda från 1940-talet och 
framåt. De är alla enplanshus med lågt vindsutrymme och en nockhöjd på högst 6 meter. Det 
finns tre hus på västra sidan av vägen som är högre, av 1½-planstyp, eller påbyggt till två plan 
i ett fall. Endast det senare kan ha en nockhöjd överstigande 7 meter.

De äldsta husen i Stensvik är gamla fiskarstugor och har en nockhöjd på max 6 meter. De är 
från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Att i detaljplanen ange att den dominerande 
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hushöjden i Stensvik är 7,5 meter måste vara felaktigt. Jag vill hävda att den dominerande 
hushöjden är ca 6 meter, framför allt i mitten av dalsänkan där de nya husen är planerade att 
byggas.

De nya husen blir enormt stora med byggnadsyta på upptill 220 m2 mot 60-70 m2 för de 
vanligaste husen i Stensvik. Detta gör att befintliga hus kommer att se ut som små uthus i 
förhållande till det nya.

Yrkande: Att i planen anges att nya hus ska vara av 1-planstyp och ha en nockhöjd på 6 meter 
och ha en total byggnadsyta på högst 100 m2.

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har 
angivits av kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
denna typ av bebyggelse kan medges i Stensvik. Vissa karaktärsdrag i området har fångats upp 
i planbestämmelserna i förslaget, som t.ex. reglering av sadeltak, fasadmaterial och 
takmaterial.

Bryggan i Stensvik har funnits sedan före 1920-talet. Den har byggts upp och använts 
gemensamt av de fiskebåtar som hört hemma i Stensvik. Det är angeläget att bryggan 
fortfarande kan existera gemensamt och inte bli ett exploateringsprojekt för vissa 
fastighetsägare med del i stranden, som anser sig äga bryggan. Bryggans landfäste ligger på 
den gamla vägbanken/lastplatsen tillhörande vägen S:17, som gårdsfastigheterna i Stensvik är 
delägande i. Här finns det anledning att bilda en bryggsamfällighet där fastigheterna i 
Stensvik kan ingå och vara med att använda, underhålla och utveckla den unika träbryggan, 
som borde K-märkas!

Kommentar: I planförslaget regleras den befintliga bryggan med användningen V1 – Brygga, 
vilket innebär att bryggan får finnas kvar och förnyas. Planförslaget medför inget ytterligare 
ställningstagande om bryggans förvaltning utan denna fråga ligger utanför detaljplanens 
prövning.

I Länsstyrelsens karta över strandskyddet i Stensvik syns tydligt en blå/grön linje som visar 
gränsen för 100 meter generellt strandskydd. Inom detta område finns det generellt förbud 
mot ny bebyggelse. Men inom detta område har man i detaljplanen placerat 3 nya bostadshus 
(högra bilden). De tre markerade bostadshusen ligger klart innanför 100 meter från stranden 
och därmed inom generellt strandskydd. Jag anser att placeringen av dessa planerade 
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bostadshus strider mot strandskyddsbestämmelserna och att de därför ska strykas ur 
detaljplanen.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen kan inte finna den linje som refereras till bland 
Länsstyrelsens aktuella kartmaterial. Den aktuella linjen tycks illustrera ett generellt avstånd 
100 meter från strandkanten, men det strandskydd som gäller för Stensvik är geografiskt 
avgränsat i beslut från Länsstyrelsen den 12 januari 2016 (511-24149-2016). Beslutet 
redovisar strandskyddets utbredning på kartor. I Stensviksområdet visar beslutet att de 
aktuella föreslagna bostadshusen inte omfattas av strandskydd.

10.  (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19)
Det är alltför stora hushöjder i förhållande till befintliga hus i området. Stensvik domineras av 
låga hus. Nuvarande bebyggelse är enplanshus och med en nockhöjd på högst 6 meter. Det 
finns tre hus på västra sidan av vägen som är högre, av 1½-planstyp med en nockhöjd över 7 
meter. Storleken och höjden på de nya husen blir skrymmande jämfört med befintlig 
bebyggelse. Befintliga hus kommer att se ut som små dockhus. Hur kan man påstå att 
bebyggelsen anpassas i höjd till den befintliga byggnationen?

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har 
angivits av kommunstyrelsen för planarbetet. Vissa egenskaper i den befintliga bebyggelsen 
har fångats upp i planförslagets planbestämmelser, däribland takutformningen.

På detaljplanen är det inritat både parkering och stenmur på vår fastighet Kungbäck 1:19. 
Stenmur och parkering ska tas bort från detaljplanen. Hur kan man föreslå att placera stenmur 
och parkering på annans markområde? Parkeringsplatser till sommargäster och badande får 
utbyggare ordna på sitt eget område.

Kommentar: Regleringen av den berörda delen av Kungbäck 1:19 som parkering är inte ett 
tvång utan en möjlighet som kan nyttjas av fastighetsägarna om de så önskar. De stenmurar 
som föreslås är en del av de åtgärder som behövs för att säkerställa hasselsnokens livsmiljö och 
förläggs inom detaljplanens allmänna platsmark, som ska förvaltas av en 
gemensamhetsanläggning. Eftersom den aktuella marken regleras som allmän finns det 
möjlighet för gemensamhetsanläggningen att genomföra de föreslagna åtgärderna.
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Det har varit trafikmätning 2004 och en i januari 2014. Januari är inte en tid på året som det 
är mest trafik i området. Efter 2014 har det också tillkommit ny bebyggelse i området, vilket 
gör att trafiken har ökat. Ny mätning måste utföras i en sommarperiod, då det är 
korttidsboende och besökande till bad, fiske och båtliv.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att trafiken i Stensviksområdet är ringa, 
vilket också har uttryckts i planbeskrivningen. De flesta av förhållandena i området är lika så 
som de var år 2004 inklusive badgäster och antal hus i Stensvik, och de hus som har tillkommit 
ligger tidigare utmed Stensviksvägen. Eftersom Stensvik också ligger väl avskilt från 
genomfartstrafik och större trafikleder bedömer miljö- och byggförvaltningen att det inte 
finns några ytterligare behov av trafikmätningar.

11.  (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19)
Förslagen till skydd av hasselsnok har ett alltför snävt perspektiv. Som Naturcentrum 
framhåller omfattar hasselsnokshabitatet inte bara planområdet utan även kringliggande 
hällmarker. Åtgärder i själva samhället har därför begränsat betydelse för artskyddet. Som 
Naturcentrum skriver följer inte hasselsnoken särskilda leder utan rör sig fritt över större 
områden. Jag föreslår därför att förslaget om stenmurar inte genomförs.

Kommentar: De skyddsåtgärder för hasselsnok som föreslås består av en helhet där 
planförslagets konsekvenser och nödvändiga åtgärder har vägts och konsekvensbedömts. De 
stenmurar som föreslås är en del av denna lösning och bedöms ge önskade resultat genom att 
de fungerar som ledobjekt för hasselsnoken.

Om byggrätt på min tomt 1:39 inte lämnas önskar jag erhålla kompensation genom byggrätt 
på 1:40. Denna tomt är 2 300 m2 och kan delas i en del som rymmer nuvarande byggnad och 
en del på minst 1 000 m2 för en ny byggnad.

Kommentar: Antalet tomter som kan medges i Stensvik begränsas av vad som är lämpligt sett 
till riksintressen, hasselsnokshabitat och spridningsområden, tomtstorlekar och annat. I 
planförslaget har därmed ett val av var de nya tomerna i området ska placeras varit nödvändigt. 
Denna placering följer de riktlinjer som har angivits av kommunstyrelsen för planarbetet, och 
miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att planförslaget tål fler nya tomter utöver dessa.
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Som påpekats i tidigare remissvar finns en enig opinion från de boende i Stensvik att nya 
byggnader centralt ska ha en högsta nockhöjd av ca 6 meter i likhet med de äldsta husen i 
samhället. Att husen ska planeras för åretruntboende är inget argument för nuvarande förslag 
på 7,5 meter. Denna nockhöjd kan tillämpas i planområdets västra del där nuvarande 
bebyggelse har denna nockhöjd. 

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har 
angivits av kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
denna typ av bebyggelse kan medges i Stensvik. En nockhöjd på 7,5 meter återfinns på vissa 
byggnader i området idag, och ger goda förutsättningar för flera olika typer av hus som kan 
nyttjas för åretruntboende.

12.  (äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)
Utöver vad som framgår av detaljplanen borde det vara naturligt att bevilja dispens för 
strandskydd på fastigheten Kungbäck 1:19 mellan fastighet Kungbäck 1:122 och 1:108. Det 
finns redan idag bebyggelse på den delen av fastigheten Kungbäck 1:19.

Enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från 
strandskyddet beakta endast om det område dispensen avser. Från punkt 1-6 ser vi inga skäl 
till att strandskyddet på 1:19 inte skulle kunna upphävas. Ner mot Idefjorden är det branta 
berg. 

Som det är idag finns det fyra stycken permanentboende. På grund av bostadsbrist bord det 
vara bättre att bygga eventuellt billigare bostäder för att få ett levande samhälle och inte bara 
sommarbostäder. Närheten till Nordby som är en stor arbetsplats är också av betydelse.

Kommentar: Strandskyddat område får i en detaljplan endast upphävas om det finns särskilda 
skäl för det enligt pkt 1-6 i 18 c § Miljöbalken. Ett upphävande är en åtgärd som ska 
genomföras restriktivt i vissa fall och inte något som ska göras generellt så snart skälen 
möjligen kan tillämpas. I fallet för Kungbäck 1:19 gör miljö- och byggförvaltningen också 
bedömningen att endast en liten del av fastigheten är ianspråktagen av det befintliga 
förrådshuset och att fastigheten till största delen är obebyggd.
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Utöver de begränsningar som kommer av strandskyddet är en inte förtätning norr om 
Stensviksvägen på Kungbäck 1:19 en typ av exploatering som stämmer överens med 
kommunens utvecklingsplaner för området. Det innebär inte att en sådan exploatering hade 
varit omöjlig, men när olika projektidéer står mot varandra måste någon få företräde över den 
andra. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har genom sina beslut om fördjupad 
översiktsplan och planuppdrag tagit ställning för den inriktning som det nuvarande 
planförslaget har.

Vi godkänner ingen ny vägsträckning över Kungbäck 1:19. Det naturliga borde vara att vägen 
dras från hamnen förbi fastigheten Kungbäck 1:37 och Kungbäck 1:38. Då blir det ingen 
genomfart i Stensvik och gamla vägen kan användas av boende.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en ny vägsträckning längs Kungbäck 
1:37 och 1:38 innebär en onödig naturpåverkan sett till hur ringa trafiken genom Stensvik är. 
Att både bygga en ny väg och låta den gamla ligga kvar är dessutom en onödigt dyr och 
ineffektiv användning av marken i området.

De senaste 40-50 åren har stora delar av Stensvik varit bilparkeringsutrymme som både 
Strömstads kommun och de boende känner till. Anser att det vore mer miljövänligt med 
bostadshus på tomterna.

Kommentar: Planförslagets miljöpåverkan har studerats i den miljökonsekvensbeskrivning 
som hör till detaljplanen. Vilken markanvändning som innebär störst miljöpåverkan innebär 
bland annat vilka skyddsåtgärder som vidtas och kan inte enkelt sägas vara bättre för den ena 
eller andra kategorin.

13.  (ägare av Kungbäck 1:37) och (ägare av Kungbäck 1:45)
I konsekvensbeskrivningen har det påvisats möjlighet till förekomst av hasselsnok i 
planområdet samt att delar av planområdet är bra habitat för hasselsnok. Man har identifierat 
möjliga övervintringsplatser för de eventuella hasselsnokarna i en dekorationsmur på 
gräsmattan i trädgården till 1:37 samt i stengrunden till en komplementbyggnad.

Stora natur- och tomtarealer på 1:37 har redan markerats som naturmark på grund av att det 
där finns bra boplatser för eventuell förekomst av hasselsnok, med stora och långa stenrösen 
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som definitivt skulle kunna tjäna som övervintringsplatser (till skillnad från trädgårdsmuren 
som jag byggt själv så där vet jag att det inte finns några håligheter för ormar att krypa in i).

I denna version av planbeskrivningen har dessutom i stort sett hela kvarvarande bostadsarean 
på fastigheten 1:37 belagts med prickmarkering och styckningsförbud. Även om jag 
personligen starkt tvivlar på existensen av hasselsnok i området då vi bott på fastigheten i 45 
år och aldrig sett någon, så är jag absolut för att skydda hotade arter där så behövs. Att utöver 
redan naturmarkerade områden runt de öppna trädgårdsytorna belägga all bostadsmark på 
fastigheten med dessa restriktioner för all framtid kan inte vara rimligt.

Jag menar därför att prickning och styckningsförbud av 1:37 ska tas bort (viss prickning i 
paritet med tidigare planförslag kan vara kvar). Alla tidigare inlagda restriktioner och åtgärder 
bör absolut vara tillräckliga.

Kommentar: Avgränsningen av den mark som regleras som bostad respektive natur för 
Kungbäck 1:37 utgår huvudsakligen från en bedömning av vad som tillhör bostadens 
tomtplats och vad som är allmäntillgänglig naturmark. Detta går igen i hur strandskyddet 
utbreder sig över fastigheten. Hasselsnokens förekomst i området är därmed inte avgörande 
för hur användningen av denna mark har reglerats.

Förekomsten av hasselsnok i Stensvik är konstaterad genom fynd av arten. Lämpliga 
övervintringsplatser har kartlagts av sakkunniga på plats och bland dem ingår den aktuella 
muren och husgrunden på Kungbäck 1:37. Det är därför av stor vikt att dessa objekt skyddas 
så bra som möjligt i planförslaget. Det kan dock vara möjligt att reglera detta på andra sätt än i 
samrådsförslaget, vilket ska studeras närmare inför granskningsskedet.

Motivet till att inte tillåta avstyckning av ytterligare tomter från Kungbäck 1:37 grundar sig i 
en bedömning att de största gamla gårdstomterna i området inte bör delas. Detta kan däremot 
komma att regleras med andra typer av planbestämmelser i granskningsförslaget än 
fastighetsindelningsbestämmelser.

Att delar av 1:37 avsätts till väg är helt förståeligt. Däremot har planförslaget även tagit höjd 
för en gångbana på insidan av den befintliga vägen. Gångbanor är generellt bra trots att det 
förstås inte behövs någon på denna väg med så lite trafik, några enstaka bilar per dag under 
merparten av året.
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Det går inte heller att realisera en gångbana som kan ansluta till fortsättningen av vägen 
längre österut i brist på plats utan stora ingrep. Att förlägga gångbanan där den är inritad 
medför att befintligt dike, mur och existerande träd på 1:37 måste tas bort helt i onödan. 
Dessutom finns gatubelysning installerad på insidan. En förberedelse för en framtida gångväg 
bör, om den över huvud taget behövs, inte läggas på delar av 1:37 utan på utsidan av (söder 
om) den befintliga vägen.

Kommentar: Gångbanans läge ska studeras närmare. Att förlägga gångbanan på sydsidan av 
vägen innebär dock också svårigheter eftersom terrängen sluttar mot havet.

Den gamla bruksvägen bör som det står i planbeskrivningen fortsätta användas för detta 
ändamål och inte beläggas med annat än det är idag. Att den ska flyttas något österut är också 
godtagbart men exakt var den ska gå kan inte avgöras innan mer detaljerad uppmätning har 
gjorts och bör vara upp till berörda markägare på vardera sida om bruksvägen att placera där 
den passar bäst. Den mark som då blir aktuell är den som ska upplåtas. Funktionen kommer 
fortfarande vara densamma.

Kommentar: I en detaljplan måste gränserna mellan allmän platsmark (som t.ex. gångvägen) 
och kvartersmark (som t.ex. bostadstomterna) bestämmas. Det går därmed inte att avvakta 
med att bestämma bruksvägens nya läge till ett senare skede än i planprocessen. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att den rimligaste lösningen är att vägen dras på den västra sidan 
om björkallén, och eftersom träden är inmätta finns det ett bra kartunderlag för att rita ut 
bruksvägens nya läge i planförslaget.

I planbeskrivningen på s. 10 står att smedjan är kafé och utställningslokal. Smedjan är 
konstaterat inte en sjöbod och något kafé har det inte varit där på över 17 år. Det bör stå ”tre 
sjöbodar och en verksamhetslokal, ”Smedjan”, som tidigare använts som kafé och 
utställningslokal”.

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna.

På s. 11 i planbeskrivningen beskrivs den tidigare restaureringen av smedjan. Om det ska 
skrivas något om det överhuvudtaget så är det inte mer än rätt att det står att sjöboden och 
barkeriet har behållit sitt omålade ursprungliga utseende tack vare den upprustning som 
genomfördes av fastighetsägaren, delvis med stöd av antikvariska medel och länsmuseet 1995.

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna.
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14. (ägare av Kungbäck 1:38)
Användningen av bruksvägen (gc-vägen) har ökat betydligt efter nybyggnationerna öster om 
Stensvik de senaste åren. Vägen används främst av gående till och från stranden och hamnen, 
samt som promenadstråk. Bruksvägen i nordlig ände börjar precis vid fastighetens (1:38) 
gårdsplan. Med den ökade användningen av bruksvägen vore det rimligare att vägen skjuts i 
nordvästlig riktning bort från 1:38.

Västligt gräns för 1:38 ska följa bergskanten som löper längs med bruksvägen. Nu har gränsen 
dragits en bit upp i berget vilket den inte har gjort tidigare. Detta påverkar bland annat 
trädgården och odlingar och motivet för ändringen har inte redovisats.

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna.

Idag finns en grävd brunn på gärdet som kommer att exploateras. Denna används alltjämt. 
Brunnen kommer att försvinna i samband med exploateringen. Som ersättning för denna källa 
yrkar jag om att få lösa in samfällighet S:25, en brunn strax norr om 1:38.

Kommentar: Eftersom Kungbäck 1:38 är ansluten till det kommunala färskvattennätet behövs 
ingen brunn som ersättning för den brunn som försvinner i och med exploateringen. Även 
brunnen inom samfälligheten S:25 kan komma att påverkas av exploateringen. Eventuella 
ersättningsfrågor för förlusten av brunnen blir därmed ekonomiska och regleras av 
Lantmäteriet i kommande lantmäteriförrättning.

15.  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och n (½-ägare av 
Kungbäck 1:54)
I planbeskrivningen står det att kostnaden för vägflytten i norr ska fördelas enligt 
fastigheternas nytta och att detta prövas i kommande lantmäteriförrättning. Vi utgår från att 
detta betyder att exploatören och därmed de nya fastigheter som tillkommer genom 
detaljplanen får ta hela kostnaden för flytt av vägen. Dessa fastigheter skulle inte vara möjliga 
att uppföra utan att vägen flyttas och därmed som vi ser det hela nyttan av den nya 
vägdragningen.

För vår del blir konsekvensen av vägflytten att vår tomt krymper rejält. Nuvarande bredd på 
vägen som går över vår tomt är 3,2 meter. Den nya vägdragningen kommer som vi förstår det 
av samrådshandlingen att vara nästan dubbelt så bred, nästan 6 meter (och totalt ta ca 140 m2 
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av vår tomt i anspråk jämfört med nuvarande ca 77 m2). Förutom att den ändrade 
vägdragningen krymper vår tomt innebär den också att en gäststuga måste flyttas närmare 
huvudhuset, ett gammalt uthus som stått där sedan i början av förra seklet kommer att behöva 
rivas samt en djupborrad brunn måste tas bort. Vi förutsätter att vi kommer att ersättas för 
detta i lantmäteriförrättningen.

Kommentar: Kostnader och ersättning för flytt av vägen regleras i kommande 
Lantmäteriförrättning och miljö- och byggförvaltningen har i och med detta inte möjlighet att 
uttala sig om utfallet av denna. Vad som generellt kan sägas är att de ekonomiska 
konsekvenserna kan delas upp i två kategorier – kostnad för utförandet av vägen 
(nyanläggning och rivning av befintlig vägbana) och förändringen i fastighetsvärde. 

Kostnaden för utförande ska fördelas enligt dem som får nyttan. Miljö- och 
byggförvaltningens bedömning är att det i huvudsak är de nya tomterna i Stensvik som får 
nytta av den flyttade vägen. Det finns möjlighet för Lantmäteriet att besluta att Kungbäck 
1:54 ska stå för en andel av kostnaden för utförandet eller att kostnaden exempelvis ska bäras 
helt och hållet av de nya tomterna.

Förändringen i fastighetsvärde för Kungbäck 1:54 utgår från en objektiv värdering, men 
utgångspunkten i denna typ av Lantmäteriförrättning är att fastigheten inte ska lida någon 
skada. Konsekvenser för befintliga byggnader kan hanteras av Lantmäteriet i denna 
förrättning om parterna inte har kommit överens om något annat.

Därutöver kommer vår fastighet att påverkas negativt genom att den fantastiska utsikt vi idag 
har från stora delar av vår tomt försvinna eller åtminstone reduceras kraftigt av den planerade 
nybyggnationen.

Kommentar: Vid förtätning av ett område är det ofta ofrånkomligt att utsikten påverkas. 
Generellt är det svårt att upprätthålla havsutsikt allt eftersom avståndet till havet ökar, och 
den förväntan på bibehållen utsikt som kan sällas avtar också med detta avstånd. Eftersom 
fastigheten Kungbäck 1:54 ligger närmare 400 meter från havet bedömer miljö- och 
byggförvaltningen att det möjliga hänsynstagandet till havsutsikten är begränsat.

I detaljplanen tillåts en byggnadsarea på 220 m2 och en nockhöjd på 7,5 m. En mätning vi 
gjort visar att genomsnittlig nockhöjd på befintliga bostadshus i Stensvik idag är cirka 6 meter. 
Vidare har de högsta husen i Stensvik idag (de 40-talshus som kan nå upp till den tillåtna 
nockhöjden som föreslås i detaljplanen) en byggnadsarea på ca 70 m2. Detta betyder att de 
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befintliga högsta husen i Stensvik ändå bara har en byggnadsarea som motsvarar mindre än 
hälften av den som kommer tillåtas för nybyggnation om detaljplanen går igenom. Det är svårt 
att se hur det överensstämmer med skrivningen i samrådshandlingen om ”hänsyn till 
Bohuslänsk byggnadstradition och befintlig bebyggelse”. Snarare skulle det bli absurda 
proportioner mellan gammal och ny bebyggelse om denna storlek på hus tillåts. Att hus av 
denna storlek tillåts är inte i linje med en traditionell bebyggelse i kustområdet är också något 
kommunen själv tidigare påpekat i redogörelse för programsamråd från maj 2013.

Kommentar: De egenskaper ur Bohuslänsk byggtradition som fångas upp i planförslaget är 
bestämmelser om takutformning, takmaterial, fasadmaterial och liknande. Den storlek och 
höjd på hus som medges i planförslaget stämmer överens med utgångspunkterna i 
planuppdraget och den volym som oftast medges för enfamiljshus av åretruntstandard. Att det 
kommer att vara en skillnad mellan den nya och äldre bebyggelsen i Stensvik är helt klart 
fallet, men miljö- och byggförvaltningen bedömer att bebyggelsestrukturen i Stensvik är så 
pass blandad att detta kan tolereras.

16.  (ägare av Kungbäck 1:53)
Kommunens handläggare har i telefonsamtal bekräftat att den nya vägen på översidan av 
tomten inte går in på deras fastighet. Vi ber om att kommunen besiktar området så att de 100 
år gamla grindstolparna inte blir förstörda.

Kommentar: Grindstolparnas läge ska kontrolleras inför granskningsskedet för att säkerställa 
att de inte påverkas av byggnationen av vägen.

I Stensviksområdet har många norrmän sommarstugor. Som det är känt är det inte möjligt för 
norrmän att resa till Sverige under Coronapandemin. Vi tycker det är konstigt att kommunen i 
dessa tider går fram med detaljplanen utan att vi kan besöka området.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen anser att det är angeläget att planarbetet kan 
fortsätta i den mån det är möjligt. Eftersom planförslaget till stor del liknar det förslag som 
redan varit utsänt för samråd och granskning under det förra planarbetet och de flesta av 
fastighetsägarna bör vara väl bekanta med omgivningen anser miljö- och byggförvaltningen 
att det är rimligt att arbeta vidare med detaljplanen.
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Vi förutsätter att den nya vägen inte medför ökat dagvatten till vår fastighet. Vem ansvarar för 
att beräkna dagvatten för en ny väg? Markförhållandena i området är mycket svåra, se tidigare 
undersökningar av kommunen.

Kommentar: En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram till samrådsskedet för att 
studera hur dagvattnet från området kan avledas. I detta inledande skede har inga svårigheter 
att avleda dagvattnet konstaterats. Det slutliga ansvaret för att avleda dagvattnet åligger den 
som projekterar, bygger och i slutändan förvaltar den nya vägen. En mer utförlig hantering av 
vägens dagvattenavrinning bör studeras i samband med projekteringen av vägen.

Fastigheten har också ett borrhål som ligger i detta område och som inte får förstöras. Vi 
rekommenderar ett möte på fastigheten snarast.

Kommentar: Fastighetsägarna kommer att kontaktas innan granskningen och om det behövs 
ska även platsbesök ske.

17. (ägare av Kungbäck 1:42)
I detaljplanen är det skrivet att delar av S:27 ska ingå i Kungbäck 1:75 och Kungbäck 1:37 med 
mera. På sammanträdet med Lantmäteriet 2018-05-25 blev nära alla förslag om överföring av 
samfälligheter till 1:147 avvisade. Med bakgrund mot detta menar jag att man inte utan vidare 
kan inkludera delar av samfälligheter på de privata fastigheterna. I planbeskrivningen står det: 
”I söder läggs denna väg om till ett östligare läge, öster om befintlig björkallé, i avsikt att skapa 
större tomter och därmed glesare bebyggelse”.

Vid flyttning av gång- och cykelvägen till andra sidan allén bör man kunna kombinera detta 
med utfart/åtkomst till de två nya husen. På möte med Strömstads kommun i augusti 2019 
blev vi informerade att det var fullt möjligt att lägga åtkomst/utfart till de två fastigheterna 
(1:75 och 1:37) längs björkallén. Det mest rationella är då att lägga åtkomsten till de två nya 
husen i samma sträckning. Detta tar också till vara på miljön på bästa sätt och man slipper 
ytterligare ingrepp i naturen för att bygga en ny väg. Jag ställer mig positiv till omläggningen 
av S:27 om sträckningen också kan nyttjas som åtkomst/utfart för de två nedanliggande 
fastigheterna som i alternativ 3.

Den planlagda åtkomsten till fastigheterna Kungbäck 1:75 och 1:37 är planlagt över 
samfälligheten Kungbäck S:28. 
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Enligt vad jag har förstått är S:28 en rätt till åtkomst till en brunn (S:26) som var gemensam 
för flera fastigheter i Stensvik i äldre dagar (innan kommunalt vatten blev tillgängligt). Denna 
rätt har varit en stig bort till brunnen och S:28 har aldrig använts som bilväg. Detta framgår på 
flygfoton från 1960 och fram till idag. På bilder från nyare tid syns att S:28 inte är i bruk.

Både ägaren av 1:75 och en bekant som är uppvuxen i området har bekräftat att S:28 aldrig 
har varit bilväg. Min bekant har tillbringat stora delar av sin uppväxt och barndom i området. 
Ägaren av 1:75 bekräftade det samma i ett möte vi hade i augusti 2019.

Att anlägga en bilväg inom Kungbäck S:28 medför att gården för 1:42 blir delad. På denna 
gård leker barn i åldern ett år och uppåt och detta kommer vara fallet i många år framöver. 
Tidigare i planprocessen har stor vikt lagts vid att man ska bevara de gårdar som finns i 
området för att bevara Stensviks själ. Bakgrunden till att Stensviksvägen ska läggas om vid 
fastigheterna Kungbäck 1:43, 1:44 och 1:54, där ny väg läggs utanför tomterna, är för att 
undvika att tomterna blir delade. Jag har full förståelse för omläggningen av vägen, så att man 
tar till vara på dessa fastigheters intressen, men jag förutsätter då att samma hänsyn tas till 
gården på Kungbäck 1:42.

Vidare vill jag också belysa belastningen vid ökad trafik på Stensviksvägen. Man bör då ta i 
beaktning att det kommer att bli ytterligare ökning i trafiken med ytterligare byggnation i 
både Stensvik och Kungsvik. Vid ökad trafik bör det ingå att ha så få utfarter som möjligt till 
Stensviksvägen. För att tillgodose detta bör man nyttja existerande vägar, antingen vid 
ovansidan av 1:42 eller den nya vägen vid 1:75 som åtkomst till 1:75 och 1:37. Om man 
utnyttjar någon av dessa vägar blir det enklare åtkomst både för renovation, räddningstjänst, 
större transporter och liknande.

Enligt vad jag har förstått finns det flera alternativ för åtkomst till dessa två fastigheter, som 
både reducerar antalet trafikfarliga utgifter och som tar till vara på miljön bättre än vad det 
befintliga förslaget gör. Jag har skicket med fyra alternativ som visar hur det bör vara fullt 
möjligt att ordna åtkomst till de två fastigheterna (1:75 och 1:37).

Kommentar: Samfälligheten Kungbäck S:28 är bildad genom en hemmansklyvning år 1914. 
Av hemmansklyvningen framgår att samfälligheten bildades som en väg för att binda samman 
samfälligheterna S:17 och S:27 (Stensviksvägen och traktorstigen) och som åtkomst för 
brunnen S:26. Det anges inget om biltrafik i förrättningen men år 1914 kan den absolut ha 
förväntats vara mycket begränsad.
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Oavsett hur marken har använts historiskt finns det en rätt till väg i samfällighetens 
nuvarande läge. Vid planläggningen av en tillfart till 1:75 och de två andra föreslagna 
bostadstomterna har flera olika alternativ studerats. Den utformning som nu föreslås stämmer 
dock överens med kommunstyrelsens utgångspunkter för planarbetet och miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att det är ett möjligt sätt att lösa tillfarten till fastigheterna.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att vägen genom de två delarna på Kungbäck 1:42 
innebär en mindre negativ påverkan än vägen i den norra delen av planområdet. På 
Stensviksvägen går all trafik till samhället, badstranden och bryggan, medan vägen som korsar 
Kungbäck 1:42 är en återvändsgata som endast behöver användas av de tre tomter som ligger 
öster om 1:42.

Vad gäller regleringen av mark till Kungbäck 1:75 är det fråga om två olika slags frågor, där 
det tidigare ärendet gällande 1:147 skedde utan stöd av en gällande detaljplan. När en ny 
detaljplan tas fram, som i detta fall, finns större möjligheter att reglera vad marken ska 
användas till och fastighetsbildningen som sker senare blir en konsekvens av planens 
genomförande. Skiftet av mark mellan Kungbäck 1:75 och S:28 är ett tydligt exempel på detta 
där funktionen upprätthålls även med förändrade fastighetsgränser.

Vidare framgår det av planarbetet att delar av Stensviksvägen ska breddas. Från det jag kan 
utläsa i förslaget ska delar av min fastighet (nedersta delen) gå till breddning av vägen. 
Kungbäck 1:42 är väldigt smal på nedersta delen och en sådan breddning tar en väsentlig del 
av tomtarean för den nedersta delen av min tomt. Detta reducerar både värdet och 
möjligheten att använda det delområdet. Med bakgrund mot detta motsätter jag mig en sådan 
breddning av Stensviksvägen.

Kommentar: Ingen breddning av Stensviksvägen är planerad i den södra delen av 
planområdet. Däremot ligger en del av den befintliga vägbanan på mark som tillhör Kungbäck 
1:42 och denna mark föreslås i planförslaget bli reglerad som gata. Denna reglering innebär 
alltså ingen förändring av den mark som nyttjas av Kungbäck 1:42 eftersom den nya 
användningsgränsen mellan väg och bostad har ritats ut längs befintligt staket.

Vidare anser jag att detaljplanen ska ta hänsyn till hur ny bebyggelse placeras så att befintliga 
hus inte får försämrad utsikt, solförhållanden och så vidare. Jag tänker då särskilt på Kungbäck 
1:80.
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Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detaljplanen tar skälig hänsyn till 
utsikts- och solförhållanden. Berörda sakägare som har synpunkter på förslaget har också 
möjlighet att yttra sig kring hur de upplever att de påverkas.

18.  (ägare av Kungbäck 1:77)
Vi vill understryka vikten av att byggnation ej borde tillåtas över 6,5 meter i nockhöjd. Vidare 
bör marknivåanpassning endast tillåtas till 0-0,5 meter. Det skulle möjliggöra mindre påverkan 
på utsikt för befintliga fastighetsägare.

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har 
angivits av kommunstyrelsen för planarbetet. En nockhöjd på 7,5 meter återfinns på vissa 
byggnader i området idag, och ger goda förutsättningar för flera olika typer av hus som kan 
nyttjas för åretruntboende. 

Att endast tillåta 0,5 meters förändring i marknivån innebär stora risker att den nya 
bebyggelsen blir svår att få till eftersom bestämmelsen utgår från markens höjd vid varje 
enskilt punkt. Eftersom Stensvik är relativt flackt bedömer miljö- och byggförvaltningen också 
att det är osannolikt att fastighetsägare skulle vilja göra större uppfyllnader för att få till bättre 
havsutsikt. Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför att en bestämmelse om förändring av 
marknivån är onödig och att de generella bestämmelserna om allmänna hänsynstaganden vid 
byggnation som finns i 2 kap. PBL är tillräckliga för att förhindra onödiga och orimliga 
markåtgärder.

I övrigt så kan vi konstatera att det har varit en lång och utdragen process kring detta 
planarbete. Vore bra om vi äntligen kan nå ett avslut och få besked på huruvida en förtätning 
av Stensvik ska ske eller ej i framtiden. I grund är vi positiva till planens framställning. 

Vägdragningen md fortsatt dragning av trafik i ytterkanten av bostadsområdet förefaller 
logiskt och sund ur ett vandringsperspektiv genom området. Det innebär att det i sak inte 
medför nåra förändringar utifrån rådande vägsträckning som varit i snart 100 år. Vidare har ett 
antal vägbulor nu skapats vilket har gjort att trafiken har dämpats till antal och i fart.

Vad avser förekomst av hasselsnok kan vi bara konstatera att det verkar finnas sådan i området 
och den förefaller röra sig över ett stort område. Vi har vid flertal tillfällen observerat snok 
ringlande över vår tomt 1:77 och ned i vegetationen runtomkring. Huruvida dessa intressen är 
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beaktade låter vi bedömas av annan myndighet eller verk. Ställer oss dock frågande till 
huruvida det ligger i kommunens intresse att driva de avsedda områden som ska agera som 
fristad för hasselsnoken. Det är dock förvisso ett beslut som vi antar ha varit förankrat hos 
lokala politiker.

Kommentar: Synpunkterna noteras. I det nu aktuella planförslaget har de åtgärder som valts 
för hasselsnoken utformats så att de inte ska kräva någon skötsel, vilket innebär att kommunen 
inte behöver driva eller sköta om de avsedda områdena. Den naturmark som åtgärderna 
placeras inom är istället tänkt att förvaltas av en gemensamhetsanläggning där 
fastighetsägarna i Stensvik deltar.

19.  (ägare av Kungbäck 1:80) och 
För att uppfylla att utsiktsförhållandena från befintliga fastigheter påverkas så lite som möjligt 
är det i plankartan markerat områden där byggnader inte får uppföras. I planbeskrivningen 
anges att nya tomter i södra delen av planområdet förses med prickmark och korsprickad mark 
för att styra placeringen av nya hus för att skapa ett siktstråk för bakomliggande fastigheter.

Denna intention borde fullföljas hela vägen. När det placeras ett hus mitt i ett siktstråk kan 
det väl inte kallas för siktstråk? Vi kräver att planen ändras och att siktstråket inte stoppar vid 
fastigheten 1:75. Området som är markerat med rött på bild 2 (bifogat i yttrandet) borde 
prickmarkeras. I dagens förslag blir vi av med cirka 80 % av utsikten. Här borde kommunen se 
till att det blir som mest 50 %. Dagens plan strider både mot kommunens FÖP och den 
uttalade målsättningen i planbeskrivningen att prickmarkera för att skapa utsikt.

Illustrationen av utsiktspåverkan från fastigheten i planbeskrivningen ser ut att vara fel. Den 
illustrerade byggnationen upptar inte hela byggrätten, så utsiktspåverkan ser ut som om den 
är mindre än planförslagets konsekvens. Här behövs det nya illustrationer som visar korrekt 
påverkan utifrån fastighetsgränser och prickmark.

En byggnation på Kungbäck 1:75 tar mycket av havsutsikten från många av fastigheterna i 
området. Huvudbyggnaden på fastigheten borde läggas i nord-sydlig riktning. Det är svårt att 
förstå varför fastigheten som exploatören själv ska bygga på inte har fått några restriktioner 
om nord-sydlig riktning. Här har kommunen först motiverat placeringen med att fastigheten 
ligger lågt i terrängen och inte tar utsikt. Detta har man backat ifrån efter att fotomontage 
togs fram. Efter det har vi fått motivet att tomten är för liten för att lägga huset i nord-sydlig 
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riktning. Detta stämmer inte heller då fastigheten nu är utvidgad både öster- och norröver 
(tomten har gjorts bredare då gång- och cykelvägen flyttas till ett östligare läge).

Det ger många positiva effekter från hela området om fastigheten 1:75 läggs i nord-sydlig 
riktning. Det blir bredare siktstråk mot havet för många fastigheter, och intryck av glesare 
bebyggelse från havet, badplatsen och stora delar av planområdet.

Idag består området mitt i planområdet av låga fritidshus. Det bör inte tillåtas 7,5 meter höga 
hus mitt i planområdet. Kommunen motiverar höjden med att det finns höga hus i Stensvik 
idag. De höga husen ligger i dag i ytterkant. Här borde man behålla bebyggelsestrukturen som 
idag och tillåta höga hus i ytterområdet och låga hus mitt i planområdet.

Detta ger ett glesare intryck för hela Stensvik. Det bidrar till att flera fastigheter behåller 
utsikten. Från havet är detta mer arkitektoniskt korrekt och ger ett bättre intryck av hela 
området.

Kommentar: Illustrationen i planbeskrivningen ska revideras så att den visar påverkan enligt 
plankartans bestämmelser. Enligt miljö- och byggförvaltningens bedömning kommer 
byggnaden på Kungbäck 1:75 endast att uppta en mindre del av blickfånget jämfört med 
resten av havsutsikten. Sett till denna påverkan, samt avståndet och antalet tomter mellan 
Kungbäck 1:80 och havet, bedömer inte miljö- och byggförvaltningen att påverkan är så pass 
betydande att det är rimligt att styra byggnadernas placering på Kungbäck 1:75.

I MKB:n omnämns inte en faktor som påverkar trafiken i stor grad. Vi upplever att när 
parkeringen för badplatsen är full, så är det en mycket stor ökning av trafik med bilar som 
letar efter parkering. Nu när alla parkeringsplatser tas i anspråk medför detta betydlig trafik 
och då särskilt på småvägarna. Varför är inte detta problem beskrivet i MKB:n? Ökad trafik på 
stickvägarna kan medföra större risk för fler överkörda hasselsnokar. Vi menar att det behöver 
sökas en dispens från artskyddet. Vi önskar också att kommunen tar fram en plan för hur man 
ska undvika en massa trafik på stickvägarna, nu när alla parkeringsplatser för badet tas i 
anspråk.

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppdateras med en beskrivning av trafikens 
påverkan på området. Kommunstyrelsen bedömer dock de totala förändringarna i trafikmängd 
som ringa.
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20. (ägare av Kungbäck 1:85)
Strömstad kommun påstår sig vara en miljökommun som ska ta hänsyn till kultur och ta till 
vara på miljöer för utrotningshotade arter i vår fauna.

Är det miljövänligt att planlägga för ökad bebyggelse i Stensvik? Alla som ska dit måste 
använda privat bil, det finns ingen kollektivtrafik dit. Alla måste använda bil när de ska åka 
och handla. Detta ger ökad trafik på de smala och dåliga vägarna ut till Stensvik. Ökad 
användning av bilar ökar också risken för att den utrotningshotade hasselsnoken kan bli 
överkörd när den eventuellt korsar vägen. Jag ser i rapporten från Naturcentrum att det har 
rapporterats en trafikdöd hasselsnok vid vägen i detaljplanens norra del sommaren 2019.

Det har byggts och planlagts för många hus på Hogdalsnäset de senaste 10 åren. Det är väl av 
riksintresse att spara yttre delen av Stensvik för ny bebyggelse, så att yngre generationer kan 
se och uppleva hur ett litet Bohuslänskt fiskesamhälle såg ut. Detta har väl ett stort 
kulturvärde.

Kommentar: Majoriteten av den bostadsbebyggelse som föreslås i kommunens översiktsplan 
är koncentrerat till Strömstad tätort med omnejd. Strömstads kommun har dock som 
målsättning att även landsbygden utanför tätorten ska kunna växa där det är möjligt och anser 
att Stensvik är en av dessa platser där detta kan ske. En förtätning av samhället har mot denna 
bakgrund funnits med som förslag i kommunens översiktsplanering sedan ett flertal år 
tillbaka.

Förändringen i trafikmängd i Stensvik bedöms bli ringa eftersom området ligger långt ut i 
trafiksystemet med små trafikmängder, och den tillkommande exploateringen endast består av 
19 bostadstomter.

I planen föreslås flera skyddsåtgärder för att trygga hasselsnokens livsmiljö som t.ex. 
stenmurar och stenrösen. Att etablera flera hundra meter med stenmur som inte hör till 
området ödelägger den ursprungliga kulturmiljön som vi har i Stensvik.

Är vi säkra på att dessa säkerhetsåtgärder för hasselsnoken fungerar? Jag tycker det verkar 
väldigt osäkert. Är det ett miljöbrott att göra sådana ingrepp i en sådan känslig fauna?

Är rapporten som Naturcentrum har tagit fram till Strömstad Boligutveckling giltig? Borde 
inte en sådan rapport vara kvalitetssäkrad från en tredje instans och inte vara beställd av en 
exploatör.
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Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att stenmurar kan ge estetiska kvaliteter 
till området och stämmer väl överens med dess kulturhistoriska bakgrund. Stenmurar har 
traditionellt byggts i liknande miljöer och det finns flera sådana i närområdet, bland annat 
utmed Stensviksvägen.

De förslag till åtgärder som har tagits fram för att värna om hasselsnoken har utformats av 
sakkunniga experter på Naturcentrum. Dessa förslag har granskats under planprocessen av 
kommunens miljö- och byggförvaltning och av Länsstyrelsen. Vilken part som har beställt 
utredningsarbetet saknar därmed vikt.

När det gäller bebyggelse är det föreslaget stora tvåplanshus med en nockhöjd på 7,5 meter. 
Det förstör all min havsutsikt som jag har idag. Jag ber om att kommunen bara tillåter 
enplanshus där befintlig bebyggelse riskerar att bli av med havsutsikten. Kommunen borde 
också reglera placeringen av de nya husen på respektive tomter, så att de blir placerade så att 
utsikten för befintlig bebyggelse blir så lite påverkad som möjligt.

Kommentar: I planförslaget har bebyggelsens storlek och placering reglerats där det har 
bedömts som lämpligt för att upprätthålla vissa siktstråk. Miljö- och byggförvaltningen 
bedömer att de regleringar som gjorts av husnockens riktning sannolikt har en större påverkan 
på havsutsikten i området än byggnadernas höjder sett till den flacka terrängen. 

Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att denna typ av 
bebyggelse kan medges i Stensvik. Miljö- och byggförvaltningen bedömer också att förväntan 
på hur mycket havsutsikt som ska bevaras bör avta allt eftersom avståndet från havet ökar, 
vilket i fallet för Kungbäck 1:85 överstiger 300 meter.

Varför är det skillnad på byggnadsarean för t.ex. 1:85 där det är max 180 m2 och 
byggnadsarean för min granntomt 1:42 som får en byggnadsarea på 220 m2?

Kommentar: En av utgångspunkterna i planarbetet har varit att den större exploateringen ska 
medges inom de större fastigheterna. Denna bestämmelse ska ses över för att säkerställa att 
intentionen har fångats upp på plankartan.

21. Kungbäck GA:2, Stensvik-Kongbäck vägsamfällighet
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Vi noterar att på sida 26 i planbeskrivningen sägs att den ändrade vägdragningen är en 
förutsättning för detaljplanen. Men i förteckningen över fastighetsrättsliga konsekvenser för 
fastigheter och samfälligheterna S:1-S:27 i Stensvik finns inte vägsamfälligheten nämnd. Att 
flytta en väg bör väl få både rättsliga och ekonomiska konsekvenser för detaljplanen?

Kommentar: Tabellen över planförslagets konsekvenser i planbeskrivningen redovisar 
förslagets konsekvenser för fastigheter, marksamfälligheter och servitut. Vägsamfälligheten 
Kungbäck GA:2 är en gemensamhetsanläggning. Konsekvenserna för 
gemensamhetsanläggningar beskrivs istället på sida 26 i samrådsförslaget.

22. Kungsviks Hamnförening, styrelsen
Sedan trafikutredningen från 2014-04-10 utfördes har det tillkommit cirka 75 hus i
närområdet som medför att många besökande bilar cirkulerar i området. Utfarten mot
Stensvik över Kungbäck 1:42 bör ansluta till redan befintlig utfart. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
bör man sträva efter att ha så få utfarter som möjligt.

För information vill vi nämna att det inte finns några lediga båtplatser i hamnen inom 
överskådlig tid. Vi har kölista och eventuella lediga platser går i första hand till fastboende 
mantalsskrivna i kommunen.

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att trafiken i Stensvik har förändrats 
betydligt sedan den tidigare trafikutredningen togs fram. Den bebyggelse som tillkommit i 
närområde ligger innan Stensvik och andelen fordon som fortsätter ut i samhället utan att ha 
detta som målpunkt bör vara ringa.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer vidare att den föreslagna lösningen trafiklösningen för 
Kungbäck 1:42 är acceptabel eftersom trafikmängderna i området är mycket begränsade.

I övrigt noterar miljö- och byggförvaltningen hamnföreningens synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådet har den vanligast återkommande synpunkten varit att detaljplanen medger en 
bebyggelsetyp som inte passar in i Stensvik. Ett flertal berörda fastighetsägare anser att den 
föreslagna bebyggelsen är för stor i yta och byggnadshöjd och att den skiljer sig för mycket 
jämfört med den befintliga bebyggelsen.
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Flera synpunkter har också berörd planförslagets påverkan på hasselsnokens livsmiljö. Dessa 
åsikter har bland annat bestått av ett ifrågasättande av om kommunen valt rätt 
skyddsåtgärder, att dessa skyddsåtgärder är förfulande för området och att enskild mark inte 
borde tas i anspråk för att genomföra dessa åtgärder.

Även trafikfrågan har rönt viss uppmärksamhet. Här har vissa sakägare efterfrågat en helt 
annan trafikstruktur än den som är föreslagen, medan andra har haft synpunkter på ökade 
trafikmängder och gångbanors och gångstråks placering. Flera sakägare har motsatt sig flytten 
av vägen i norr eller önskat att inte drabbas av kostnaderna för att utföra detta. Ägaren av 
Kungbäck 1:42 har önskat att den väg som i planförslaget delar fastigheten i två ska tas bort 
och att tillfarten till de fastigheter som berörs ska lösas på annat sätt.

Namnlista
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts:

 (ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
 (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19) 
 (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19)
(½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19) Inger Simonsson,  
(äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)
(ägare av Kungbäck 1:37) och  (ägare av Kungbäck 1:45)  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt 
¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och  (½-ägare av Kungbäck 1:54)
(ägare av Kungbäck 1:42) 
 (ägare av Kungbäck 1:77)
(ägare av Kungbäck 1:80) och 
(ägare av Kungbäck 1:85) 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-11-10
Plan- och byggavdelningen 
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Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt
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KSau § 289 Redovisning av medborgarförslagen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenumm
er

Reg.datu
m Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-
17

Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ StrömstaNet 
för beredning och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-
02

Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till Socialnämnden 
2018-06-26 för beslut, inget svar 
än, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-
10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till 
jourläkare

Remitterad till Socialnämnden 

2019-03-15, inget svar än

KS/2019-0070 2019-01-
22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Ärendet på väg till KSAU 2020-
05-20

KS/2019-0213 2019-03-
12

Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13

Remitterad till Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar än
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KS/2019-0302 2019-04-
23

Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Ärendet återförvisat till SN för 
beslut 2019-11-27

KS/2019-0506 2019-08-
23

Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala 
Strömstad

Remitterad till Tekniska 2019-09-
19, för beredning och beslut, 
inget beslut än

KS/2019-0534 2019-08-
29

Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till Tekniska 2019-09-
19, för beredning och beslut, 
inget beslut än

KS/2019-0662 2019-11-
18

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga 
bostäder för att hyra ut 
till lärare som kan tänka 
sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsen beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid KF 2020-02-
13

KS/2020-0217 2020-03-
06

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0325 2020-05-
05

Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till KF

 

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12.

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13
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KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslagen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för beslut, 
inget svar än, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-03-15, inget svar 
än
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2020-11-11 Ärende: KS/2020-0300

KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 4 
och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0506 2019-08-23
Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala Strömstad

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0534 2019-08-29
Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2020-0217 2020-03-06
Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0325 2020-05-05
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0345 2020-05-19
Medborgarförslag om 
återvinningsstation vid 
Tjärnö skola

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0405 2020-06-16
Medborgarförslag om 
röjning av mark vid 
Vettneskogen på Nordkoster

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0407 2020-06-12
Medborgarförslag om 
badbrygga vid Skateparken, 
Strömsvattnet

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0428 2020-07-26

Medborgarförslag om 
parkeringsplatser till de som 
hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0438 2020-08-15

Medborgarförslag om 
hundrastgård mellan 
Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0444 2020-08-21 Medborgarförslag om 
landfast bad och 

Ärendet på väg till KF
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granittrappa vid 
kallbadhuset

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2019-0070 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Barn- och utbildningsnämnden beslutat anse 
medborgarförslaget besvarat. Anmält i KF 2020-06-16.

KS/2019-0302 Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i Västra Götaland, 
Socialnämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2020-06-16.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0299

KSau § 288 Redovisning av motioner 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år.

KS/2018-0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Svar på väg till KF 2020-11-
26, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år.

KS/2018-0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Svar på väg till KS 2020-12-
03, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på 
över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0028 2019-01-07
Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade 
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med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sopsortering 
hos varje hushåll och inom all 
kommunal verksamhet från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KS 2020-12-
02, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till kommun-
direktören 2019-05-08, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0377 2019-05-12

Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-25, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Svar på väg till KSAU 2020-
11-04, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år

.

KS/2019-0507 2019-08-23
Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, till alla 
förvaltningar, som belyser 

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
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hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0515 2019-08-28

Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0564 2019-09-19 Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0647 2019-11-11
Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-12-18  för yttrande 
senast 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0692 2019-11-28
Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-03-11 för yttrande 
senast 2020-08-31

KS/2020-0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 för 
yttrande senast 
2020-08-31

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0119 2020-01-30
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31
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KS/2020-0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0140 2020-02-05

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0211 2020-03-05

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

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0233 2020-03-12

Motion om att som en del av att 
uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden 
till olika kommundelar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen till 
KF presidium
2020-04-23

KS/2020-0240 2020-03-13

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från feministiskt 
initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0241 2020-03-13
Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28

KS/2020-0372 2020-05-29
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28
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KS/2020-0429 2020-07-31

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0442 2020-08-19

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 
2021-01-21

KS/2020-0490 2020-09-17

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna

KS/2020-0507 2020-09-30
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna

KS/2020-0518 2020-10-11
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-05-18 2020-10-11
Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ

KS/2020-0520 2020-10-11

Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-0526 2020-10-16
Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
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resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet

KS/2020-0557 2020-10-29
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD)

Besvarade motioner 2019

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad 

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad 

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland

Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (7)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-11 Ärende: KS/2020-0299
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år.

KS/2018-0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Svar på väg till KF 2020-11-
26, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år.

KS/2018-0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Svar på väg till KS 2020-12-
03, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på 
över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.
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KS/2019-0028 2019-01-07
Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sopsortering 
hos varje hushåll och inom all 
kommunal verksamhet från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KS 2020-12-
02, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till kommun-
direktören 2019-05-08, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0377 2019-05-12

Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-25, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

Svar på väg till KSAU 2020-
11-18, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Svar på väg till KSAU 2020-
11-04, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år

.

KS/2019-0507 2019-08-23 Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 

Remitterad till 
kommundirektören 
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återkommande fortbildning, till alla 
förvaltningar, som belyser 
hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0515 2019-08-28

Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0564 2019-09-19 Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0647 2019-11-11
Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-12-18  för yttrande 
senast 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0692 2019-11-28
Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-03-11 för yttrande 
senast 2020-08-31

KS/2020-0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 för 
yttrande senast 
2020-08-31

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0119 2020-01-30
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31
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KS/2020-0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31

KS/2020-0140 2020-02-05

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0211 2020-03-05

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

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0233 2020-03-12

Motion om att som en del av att 
uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden 
till olika kommundelar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen till 
KF presidium
2020-04-23

KS/2020-0240 2020-03-13

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från feministiskt 
initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0241 2020-03-13
Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28

KS/2020-0372 2020-05-29
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28

KS/2020-0429 2020-07-31
Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
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att stärka kommunens attraktivitet 
och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet

och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0442 2020-08-19

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

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 
2021-01-21

KS/2020-0490 2020-09-17

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna

KS/2020-0507 2020-09-30
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna

KS/2020-0518 2020-10-11
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-05-18 2020-10-11 Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ

KS/2020-0520 2020-10-11

Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ

KS/2020-0526 2020-10-16

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
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arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet

KS/2020-0557 2020-10-29
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD)

Besvarade motioner 2020
KS/2018-0612 Motion om utredning av tillagningskök från Kristdemokraterna – 
Beslut KF 2020-09-24 att avslå motionen.

KS/2019-0067 Motion om vikariesituationen på bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna – Beslut KF 2020-09-24 att bifalla 2:a att-satsen och att anse 
1:a och 3:e att-satsen besvarad.

KS/2019-0107 Motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda, från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-09-24 att bifalla motionens första att-sats och att 
anse övriga att-satser besvarade.

KS/2019-0154 Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från 
Ola Persson (M) – Beslut KF 2020-06-16 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0171 Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M) – Beslut 
KF 2020-09-24 att avslå motionen.

KS/2019-0198 Motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden från 
Centerpartiet – Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0215 Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2020-06-16 att bifalla motionens intentioner.

KS/2019-0227 Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt – Beslut 
KF 2020-09-24 att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete 
med lokalt program för firande av demokratin 100 år.

KS/2019-0278 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet 
av plastpåsar inom kommunens verksamheter – Beslut KF 2020-10-29 att bifalla 
att-satserna 1-2 och avslå att-sats 3.

KS/2019-0283 Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i 
Strömstads kommun – Beslut KF 2020-10-29 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0423 Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2020-09-24 att avslå motionen.
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KS/2019-0441 Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet – 
Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0481 Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt, vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav från 
Moderaterna– Beslut KF 2020-06-16 att avslå motionen.

KS/2019-0482 Motion om ängsmarker från Miljöpartiet – Beslut KF 2020-0-16 att 
bifalla motionen.

KS/2019-0586 Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i 
Strömstads kommun från Moderaterna – Beslut KF 2020-09-24 att avslå 
motionen.

KS/2020-0115 Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet – Beslut KF 2020-09-24 
att anse motionen besvarad.

KS/2020-0234 Motion om att utveckla attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet – Beslut KF 2020-10-29 att anse 
första att-satsen besvarad och bifalla den andra att-satsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2020-0574

KSau § 290 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts. 
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag. 

Senaste redovisningen gjordes 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06.

Redovisning 2020-11-06

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar
Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslut om att ta 
bort uppdrag på 
väg till KF

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara färdig 
under våren.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

KS/2019-0051
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram 
fram till 2022

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0238
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0065
Söka permutation av 
ett antal mindre 
fonder

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0410
Försälja del av 
fastigheten Valbäck 
1:14

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0067
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2019-0107
Fastställa konkreta 
mätbara mål för våra 
förskolor, skolor, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 
gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet 
med ingiven bilaga

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2020-0234
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-18

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

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634
KS - Administrativ avdelning

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

Kommunstyrelsen

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts. 
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag. 

Senaste redovisningen gjordes 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2019-11-06.

Redovisning 2020-11-06

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar
Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0052
Investering färjeläge

TN och KS ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Dnr: KS/2017-0030
Multifunktionellt 
kök

AB 
Strömstadslokaler

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslut om 
att ta bort 
uppdrag på 
väg till KF

Dnr: KS/2017-0389 
Solskydd vid 
förskolor

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN

☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt



2 (3)

2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634

KS/2019-0029
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☒Ej verkställt

Räknas vara 
färdig 
under 
våren.

KS/2019-0051
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram 
fram till 2022

Kommunfullmäktiges 
presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0238
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete

Kommundirektören ☒Verkställt
☐Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0065
Söka permutation av 
ett antal mindre 
fonder

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0410
Försälja del av 
fastigheten Valbäck 
1:14

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0067
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2019-0107
Fastställa konkreta 
mätbara mål för våra 
förskolor, skolor, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 
gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet 
med ingiven bilaga

Barn- och 
utbildningsnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

?

KS/2020-0234
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål

Kommunstyrelsen ☐Verkställt
☒Verkställighet 
pågår
☐Ej verkställt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren
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2020-11-11 Ärende: KS/2019-0634

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

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

KS/2019-0725

KS § 195 Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Revision godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 
2020-06-30, KS/2019-0725

2. Ordförandebeslut att uppdra åt kommundirektören att starta uppdrag 
Planering för lokaler avsedda för särskilt boende, KS/2020-0590

3. Tekniska nämndens beslut att ansöka om LONA-bidrag och upphandla 
utredning - Mällby 1:16 (Mällbyhöjden)  (TN 2020-11-03 § 109, KS/2020-
0297

4. Fyrbodals förbundsdirektions beslut att fastställa verksamhetsplan och 
budget 2021 - 2023, KS/2020-0413

5. Fyrbodals förbundsdirektions beslut om fastställande av budget för 
delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning av den 
kommunala medfinansieringen mellan Regionala Utvecklingsnämnden 
(RUN}, Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN), KS/2020-0413

6. Delegationsbeslut, att bevilja arrangörsbidrag med 14 000 kronor till Ditt 
bästa liv - hand2hand, KS/2020-0508


	Kallelse/föredragningslista
	1. Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl -(Starekilens småbåtshamn)
	2. Revidering av torghandelstaxa
	3. MÄLLBY 1:16 - detaljplan
	4. Svar på - Motion om reservvattentäkt från Liberalerna
	5. Svar på - Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från NyaModeraterna
	6. Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna
	7. Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet
	8. Klimatlöften
	9. Revidering av jämlikhetsplan
	10. Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
	11. Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 -årlig uppföljning samt information om bostadsmarknaden i länet
	12. Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 avseende småbåtshamn till investeringsprojekt
	13. Översyn av exploateringsprojekt
	14. Slutredovisning av exploateringsprojekt
	15. Ernst Young - granskning av inköp och upphandling i Strömstads kommun
	16. Ernst & Young - granskning av Strömstads kommuns lokalförsörjningsprocess -dokumentationsbegäran och intervjubokningar
	17. Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
	18. Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020
	19. Översiktlig stabilitetskartering Strömstads kommun
	20. Svar på - Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld iStrömstads kommun
	21. Strategi för digital infrastruktur(Fibernätsstrategi)
	22. Fjällskivlingen 2 - detaljplan
	23. Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,Stensvik
	24. Redovisning av medborgarförslagen 2020
	25. Redovisning av motioner 2020
	26. Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2020
	27. Anmälningsärenden



