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Kommunfullmäktige 2019-09-11 Dnr: KS/2019-0370
STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2019-09-19
Tid: 18.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering måndagen den  30 september 2019 kl 14.00

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Information om Strömstad in light KS/2019-0031 Maria Aronsson

2 Information om Kosterhavets nationalpark KS/2019-0031 Anders Tysklind

3 Ev Allmänhetens fråga KS/2019-0163

4 Medborgarförslag om handikappanpassning av 
lekplats i centrala Strömstad

KS/2019-0506

5 Medborgarförslag om att skapa en vacker entré 
till Strömstad vid E6

KS/2019-0534

6 Avsägelse från Lars Strandlund (KD) som 
ersättare i Tekniska nämnden och avsägelse 
som ersättare i Handikapp- och pensionärsrådet

KS/2019-0454

7 Val av ersättare i Tekniska nämnden KS/2019-0454

8 Avsägelse från Jan Vidar Seljegren i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
valnämnden

KS/2019-0485

9 Val av ersättare i Kommunstyrelsen KS/2019-0485

10 Val av vice ordförande i Valnämnden KS/2019-0485

11 Avsägelse från Bengt Simonsson Fröjd (S) som 
ordförande i AB Strömstads badanstalt

KS/2019-0501

12 Val av ordförande i AB Strömstads Badanstalt KS/2019-0501

13 Avsägelse från Christer Almén (S) som ersättare 
i Strömstadslokaler

KS/2019-0531

14 Val av ersättare i Strömstadslokaler KS/2019-0531

15 Avsägelse som ledamot i Strömstadslokaler KS/2019-0531

16 Val av ledamot i Strömstadslokaler KS/2019-0531

17 Val av 3 nämndemän KS/2019-0166



STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 2 (4)

Kommunfullmäktige 2019-09-11 Dnr: KS/2019-0370

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

18 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
Fairtradearbetet från Vänsterpartiet

KS/2019-0438

19 Fråga till ordföranden i Tekniska nämnden om 
kommunens cykelplan

KS/2019-0544

20 Inkomna motioner
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

KS/2019-0440

Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr 
från Vänsterpartiet

KS/2019-0441

Motion om ängsmarker från Miljöpartiet KS/2019-0482

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.

KS/2019-0481

Motion om att Strömstads kommun genomför 
en återkommande fortbildning, till alla 
förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

KS/2019-0507

Motion om översyn av organisation och 
ansvarsfördelning inom Strömstads kommun 
från Liberalerna

KS/2019-0515

21 Svar på - Motion om sammanställning på 
samtliga föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, 
stöd och personalinsatser.

KS/2019-0115

22 Svar på - Motion om att fira och 
uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

KS/2019-0051

23 Svar på - Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet

KS/2019-0192

24 Svar på - motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet

KS/2018-0153

25 Svar på - motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från Centerpartiet

KS/2018-0428

26 Svar på - Motion om folkhälsobudget KS/2019-0332

27 Eventuell interpellation

28 Revidering Reglemente för 
Krisledningsnämnden

KS/2019-0451

29 Revidering av bolagsordningen för AB 
Strömstadsgaragen

KS/2019-0503
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30 Anmälningsärende: Budget 2020 för Västra 
Götalandsregionen

KS/2019-0465

Extra ärende

31 Fråga till Ronnie Brorsson, ordförande i 
Strömstadslokaler, från Centerpartiet

KS/2019-0558

32 Fråga till Kent Hansson, kommunstyrelsens 
ordförande, från Centerpartiet

KS/2019-0559

33 Avsägelse från Jennie Persson som ersättare i 
Kommunfullmäktige

KS/2019-0553

Ronnie Brorsson
ordförande

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

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Helena  L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
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KS/2019-0506

KF § 182 Medborgarförslag om handikappanpassning 
av lekplats i centrala Strömstad

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Jenny Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon uppger att det 
saknas en lekplats för alla, oavsett funktionsvariation eller inte. Hon önskar 
handikappsanpassning av lekplatserna i centrala Strömstad.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: jenny karlsson 
Skickat: den 22 augusti 2019 20:30
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Ämne: Medborgarförslag

Ämne: Handikapps anpassning av lekplats i centrala Strömstad. 
Det saknas en lekplats för ALLA oavsett funktionsvariation 
eller inte.
Handikappanpassning av gungor med stabila sitsar och handtag 
för större barn än 0-2 år, gunga där en vuxen kan sitta med, 
gunga där en rullstol kan köras på.
Markmatrieal som är framkomligt utan motstånd för rullstol. 
Bredare kanor och större utrymme för en vuxen/brukare att vara 
med upp i kanan. Osv Plagen lekplats ligger förslagsvis 
centralt och bra till.
Och skulle lätt kunna omvandlas till en handikappanpassad 
lekplats för alla barn.

En lekplats skall vara tillgänglig för alla barn och inte 
utesluta några barn pga funktionsvariation.

Jenny Karlsson
Med vänlig hälsningar
Jenny.
E-
post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling 
och kan komma att lämnas ut. Din e-post behandlas som en 
personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter 
här<http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html>.
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
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KS/2019-0534

KF § 183 Medborgarförslag om att skapa en vacker 
entré till Strömstad vid E6

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Anna Sanglert har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en vacker 
entré till Strömstad vid avfarten från E6.



Från: Anna Sanglert <>
Skickat: den 29 augusti 2019 12:36
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Kopia: tidningen@stnb.se
Ämne: Medborgarförslag - Skapa en vacker entré till Strömstad vid E6

Skapa en vacker entré till Strömstad redan vid avfarten från E6!

Vi har två rondeller som tusentals bilar passerar. Det är en fantastiskt möjlighet!

Som en del i att marknadsföra Strömstad och förhöja stadens karaktär så kan dessa 
användas för att skapa positivt mervärde. Idag står det ett träd på den västra 
rondellen och det är bara gräs på den östra.

Det bör gå att bygga rondeller som inte kräver överdrivet med arbete och man 
behöver framför allt inte använda arbetskrävande växter. Lysekils första rondell är 
ett utmärkt exempel (hittar ingen bild på den) men det är en rejäl fyr i mitten. Den 
gör ett avtryck till alla besökare! Det känns välkomnande.

Bifogar några bilder för inspiration!

Mallorca är ett exempel på plats som genomgående över hela ön har skapat vackra 
och konstfulla rondeller.

Vänligen
Anna Sanglert

E-post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post 
behandlas som en personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html
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Styrgruppen behöver en budget på 20 000 kr och fortsatt 

tjänstemannatid för att kunna bedriva och utveckla 

opinionsarbetet. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 
- Hur ska Fairtrade City-arbetet utvecklas under

mandatperioden?
- Vilka finansiella resurser ska avsättas?
- Hur mycket tjänstemannatid ska avsättas?
- Hur ska arbetet styras politiskt?

Ledamotens namnteckning 

Namnförtydligande 

/ Lars Åke Karlgren I 



ENKEL FRÅGA
Bengt Bivrin
2019-09-05

TILL ORDFÖRANDE I TEKNISKA NÄMNDEN

CYKELPLANEN
Enkel fråga om kommunens cykelplan.

Under förra mandatperioden tog Tekniska förvaltningen fram en cykelplan. 
Miljöpartiet motionerade om detta behov redan 2011. Cykelplanen lades fram för 
Tekniska nämndens arbetsutskott redan på årets första möte, men den har ännu inte 
nått nämnden – och därmed inte fullmäktige. Arbetet med cykelplanen utfördes till 
stor del av konsulter och delfinansierades av Folkhälsorådet. Den har således kostat 
kommunen en del skattepengar.

Under budgetdebatten i juni kunde inte kommunalrådet, på min fråga, ge besked om 
när cykelplanen kommer till fullmäktige. Men uttryckte att han, som ivrig cyklist, 
också önskar att den kommer hit.

Därför vill jag ha svar från Tekniska nämndens ordförande på följande 
fråga:

- När kommer kommunfullmäktige att få behandla cykelplanen?

Strömstad den 5 september 2019

Bengt Bivrin (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1
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KF § 198 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från
Vänsterpartiet, KS/2019-0440

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482

4. 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,
KS/2019-0481

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning,
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515

Beslutet skickas till 
Diariet 
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årsuppvärmningen av två moderna villor eller räcker till att köra 

15 000 mil i elbil. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

• Att: Strömstads Kommun bygger solcellsparkeringar med solföljare på lämpliga platser, till
exempel på Torskholmen, gymnasiet och på platser där kommunens egna bilar kan
laddas.

Ledamotens namnteckning 

Namnförtydligande 

/Mia Öster I 
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efterfrågan på tomter på Vättlands verksamhetsområde kommer 
• 0 

1gang. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

• Att: en solcellspark anläggs på fastigheten Bastekärr 1:18

�1F

ning 

Namnförtydligande 
/Lars Åke Karlgren I 



OMVANDLA GRÄSMATTOR TILL ÄNGSMARK
Det fnns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är 
ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande marker ovanliga. Men nästan en procent 
av Sveriges yta är gräsmatta och genom att omvandla några av kommunens gräsmattor till blommande 
äng kan vi göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer och den biologiska 
mångfalden. 

En blomsterang med vilda vaxter ar den perfekta fodan for humlor och vilda bin. Angen bjuder pa en 
mangfald av vaxtarter och en lang blomning. Detta medan en grasmatta ar artfattig. Miljopartiet anser 
att det ar viktigt att kommunen arbetar for att gynna den biologiska mangfalden och for att fa fler arter 
att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet ar att omvandla en del av kommunens grasytor fran 
kortklippta grasmattor till blomrika marker.

Flera kommuner har redan gjort liknande omvandlingar, t ex Vaxjo och Helsingborg. 

Vi foreslar att en kartlaggning gors over vilka omraden som skulle passa bast att ga over fran klippta 
grasmattor till mer angslika marker. Ett forslag ar ytan mellan Karleksudden och taxi, som inte 
anvands till nagonting och ligger for nara Oslovagen for att passa som lekyta. Fokus bor ligga pa magra 
marker som redan fran borjan har en viss ortflora. 

Angar ar en av vara mest artrika miljoer medan klippta grasmattor ar valdigt artfattiga. Genom att 
omvandla vissa grasmattor till angsytor gynnas den biologiska mangfalden. Om orterna far blomma 
hittar bin och fjarilar mat. Om grasmattan inte klipps hinner fjarilslarverna utvecklas till nya fjarilar.

Men en oklippt grasmatta kan ocksa se ovardad ut. For att visa var vi later angsmarken blomma och 
inte klipper graset lika ofta bor skyltar att sattas upp som visar pa den nytta angsmarken gor for den 
biologiska mangfalden 

Miljopartiet foreslar fullmaktige besluta

att uppdra at Tekniska namnden att omvandla lampliga klippta grasmattor till angsytor.

Stromstad, 2019-08-01

Bengt Bivrin (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1
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MOTION till Kommunfullmäktige av Dag Wersen och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna 

Vi föreslår 

att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 

ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera delar av AB Strömstadsbyggens 

fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga, 

att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse och VD 

samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger förslag. 

Bakgrund 

Strömstads kommun har brist på hyresbostäder och är förhållandevis högt skuldsatt, låt vara att 

skuldbelastningen huvudsakligen motsvaras av realvärden i fast egendom. Dock utgör skuldernas 

storlek en begränsning av möjligheterna till nybyggnation av bostäder i kommunen i kommunal regi. 

Strömstadsbyggens innehav av centralt belägna fastigheter får anses lämpligt från ekonomiska och 

andra skäl. Bostadssociala skäl motiverar för kommunen att indirekt vara en betydelsefull ägare av 

hyresfastigheter i kommunen. Dessa skäl är dock inte starkare än att det vid en avvägning mot 

ekonomiska skäl finns anledning att överväga en minskning av Strömstadsbyggens nuvarande 

fastighetsinnehav. Kapital som därigenom frigörs kan användas för att bl.a. minska kommunens 

skuldbelastning och göra det möjligt för Strömstadsbyggen att bygga nya hyresfastigheter och 

därigenom minska bostadsbristen, om den inte kan minskas på annat säitt. 

Marknaden för hyresfastigheter i mindre centrala områden utanför storstadsområdena får numera 

anses vara en välutvecklad marknad med större och mindre svenska och internationella 

fastighetsföretag som köpare. Prisnivån kan för närvarande sägas vara förhållandevis attraktiv för en 

säljare. Detta beror på att det allmänna ränteläget är lågt, vilket i sin tur innebär att en köpare har ett 

· förhållandevis lågt avkastningskrav. Om detta är t.ex. fem procent, kan en av utgångspunkterna för

en beräkning av en hyresfastighets värdevara ungefär 20 gånger den avkastning som köparen

beräknar att fastigheten ger. Med ledning av sådana och andra relevanta faktorer och genom

undersökningar på marknaden skulle det gå att få en vederhäftig uppfattning om i vilken utsträckning

och till vilka priser Strömstadsbyggen skulle kunna placera fastigheter hos seriösa privata

fastighetsföretag.

2019-07-30



�-
Centerpartiet 

STROMSTADS ,KOMMUN 
Kommunstyre/sen 

2019 -08- 2 3 

0n, .u/dJ?.t:.1...�.e?.'.<?.1. 
Strömstad Handl.nr ........................... .. 

20190822 

Till 

Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion: Lyckad Klimatomställning i Strömstads kommun kräver återkommande kompetensuppbyggnad, 

samlat ansvar och mångas medverkan för att de av kommunfullmäktige uppsatta miljö och klimatmålen ska 

nås. 

Strömstads kommunfullmäktige har under våren 2019 beslutat att, det sedan förra mandatperioden uppsatta 

målet, Fossiloberoende 2030, fortsatt är det övergripande målet för Strömstads kommun. Visionen är styrande 

för både politikens prioriteringar och förvaltningars dagliga arbete. Därtill beslöt ett enigt kommunfullmäktige, i 

samband med översynen av kommunens mål och visioner, att tillföra målet -Agenda 2030 om Hållbar 

utveckling, vilket Centerpartiet föreslog. För att dessa målsättningar ska bli genomförda krävs både bred intern 

information, ökad kunskap, samverkan över förvaltningsgränser och tydligare delmål på nämndsnivå. Detta 

krävs för att alternativen, till dagens negativa miljö- och klimatpåverkande lösningar, undan för undan kan fasas 

ut. Hållbarhetsarbetet, konkreta åtgärder och tempot för dessa åtgärder inom kommunen är avgörande för att 

målet om omställning till ett hållbart samhälle ska uppfattas som trovärdigt och för att näringslivet såväl som 

enskilda personer, ska lägga eget engagemang och insatser i hållbarhetsarbetet. Att hänvisa till att 

miljö/klimatinsatser kan göras längre fram, om några år och av någon annan, när kommunen har redskapen att 

vidta åtgärder nu är inte acceptabelt eller hållbart. Studier i hur andra kommuner aktivt arbetar med 

klimatomställning kan vara en väg för att utbyta erfarenheter och minska rädslan och oron inför sådant som ej 

prövats inom de kommunala verksamheterna tidigare. Det handlar om kommunala fordon, krav på 

kollektivtrafiken, alternativa bränslen, byggnationer, teknik, avfall, upphandling, matspill, sociala aspekter, hela 

kommunens delaktighet mm. Det är avgörande att alla inom kommunens organisation, inklusive bolagen, har 

uppdaterad kunskap. Såväl förtroendevalda som anställda är de som ska driva på för att de kommunala 

hållbarhetsmålen ska uppnås och utvecklas fram till 2030 och då är det viktigt med en ständigt pågående 

kunskaps- och kompetensuppbyggnad. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning som belyser 

hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, som vänder sig till alla förvaltningar, 

med syfte att öka omställningstakten så att de av kommunfullmäktige beslutade målen 

Fossiloberoende 2030 och Agenda 2030 ska nås. 

Strömstad 2019-08-22 

Anna-Lena Carlsson ( C ) Åsa Torstensson ( C) 
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2019-08-28
Motion gällande översyn av organisation och 
ansvarsfördelning inom Strömstads kommun 

Liberalerna föreslår att kommunstyrelsen – med stöd av berörda 
nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra erforderliga förändringar för att uppnå kommunens mål. 
Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens uppdrag, 
organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad 
som krävs för uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges fastställda Vision för Strömstad 2030: ”En 
internationell småstad med natur, kultur och friluftsliv i världsklass!”

Utgångspunkten är vår historia som handelsplats och kurort. Strömstad 
är en mötesplats vid havet i en attraktiv gränsregion. Visionen fångar upp 
vår geografiska position som EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan Oslo 
och Göteborg. Vår natur, småstadsmiljö och kommunens samhällen lyfts 
fram som viktiga tillgångar. 

Två övergripande mål visar vägen:

 2030 är Strömstad en fossilt oberoende kommun
 2030 har Strömstad 15 000 invånare

Genomförande

För oss liberaler är medborgar- och skattebetalarperspektivet viktigt när 
det omöjliga ska göras möjligt. 

mailto:stromstad@liberalerna.se
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För att förverkliga visionerna och de långsiktiga målen behövs konkreta, 
mätbara delmål, uppdrag och handlingsplaner som genomsyrar all 
verksamhet. Sådana mål och uppdrag underlättar för de olika delarna i 
den kommunala organisationen att gå i takt. 

En viktig fråga för förtroendevalda är vad kommunen – inklusive bolagen 
– ska göra i egen regi och vad som kan och bör överlåtas på marknaden.

Skattefinansierad verksamhet

Traditionell skattefinansierad verksamhet som barnomsorg, utbildning, 
omsorg och stöd drivs huvudsakligen i egen regi av kommunen. Vissa 
avgifter tas ut av brukarna/besökarna, men huvuddelen finansieras av 
statsbidrag och kommunal skatt. Verksamheten styrs huvudsakligen av 
speciallagstiftning. 

Om kommunen önskar, finns möjlighet att anlita privata aktörer för att 
utföra delar av verksamheten genom upphandling av vissa tjänster eller 
införa valfrihet för medborgarna genom det så kallade ”pengsystemet”.

Affärsverksamhet

Kommunens ”affärsverksamhet” bedrivs i såväl bolags- som 
förvaltningsform.

Verksamheterna i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag och AB 
Strömstadslokaler bedrivs i princip på affärsmässiga villkor. Detta gäller 
även AB Strömstads Nya Badanstalts verksamhet.

Kommunens ägardirektiv för bolagen är av sedvanlig art. Det innebär att 
bolagen har en traditionell affärsmässig frihet med utgångspunkt i 
aktiebolagslagen och ägarens (kommunens) ägardirektiv för finansiering, 
avkastningskrav med mera. 
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 Genom att avyttra en del av AB Strömstadsbyggens 
fastighetsbestånd frigörs kapital och bolaget kan gå före andra 
aktörer när det gäller att bygga nya hyresbostäder med rimliga 
hyror. En avyttring minskar även bolagets belåning och 
kommunens borgensåtagande, vilket innebär att kommunens 
”koncernbalansräkning” förstärks. 

 Av samma skäl bör delar av AB Strömstadslokalers fastigheter 
kunna avyttras

Kommunen är bolagets i särklass största hyresgäst. Huvuddelen 
av kommunens lokalbehov tillgodoses genom bolaget. Samtidigt 
tillgodoses delar av kommunens lokalbehov genom lokaler som 
ägs och drivs av tekniska nämnden. Det gäller både fastigheter och 
anläggningar som avser ”taxekollektivet” och sådana som hyrs ut 
till externa hyresgäster. 

En så splittrad ägarbild är förvirrande för medborgarna.
Samtliga kommunala fastigheter bör ligga under AB 
Strömstadlokaler vars uppdrag ska renodlas och tydliggöras. Det 
innebär att fullmäktige måste ta ställning till vilka lokaler/ 
anläggningar som ska ägas och drivas av Strömstadslokaler samt 
vilka som bör avyttras. Dit hör lokaler som hyrs ut till externa 
hyresgäster.

 Hamnverksamheten bedrivs som traditionell kommunal 
förvaltningsverksamhet trots att verksamheten är kommunens mest 
lönsamma affär. Verksamheten bör bolagiseras för att på ett tydligt 
sätt skilja traditionell skattefinansierad kommunal verksamhet från 
affärer.

 Badanstaltens verksamhet bedrivs i bolag, trots att verksamhetens 
intäkter inte täcker kostnaderna och aldrig kan bedrivas på ett 
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lönsamt sätt. Verksamheten bör därför överföras till kommunal 
förvaltningsdrift.

 Strömstads kommun äger och driver huvuddelen av de lokaler som 
hyrs av föreningar. Dessa bör hanteras på ett likvärdigt sätt som 
övriga lokaler för kommunens verksamhet. Att föreningar och 
föreningslokaler hanteras på likvärdigt sätt är en förutsättning för 
att skapa förtroende hos medborgarna.

För Liberalerna

Lars Tysklind Kerstin Karlsson

Mette H. Johansson Hans-Robert Hansson

Helena L’Estrade

mailto:stromstad@liberalerna.se
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0115

KS § 113 Svar på - Motion om sammanställning på 
samtliga föreningar/organisationer/projekt 
där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, stöd och personalinsatser.

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att bifalla punkt 1-4 samt

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt 
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt

att kommunledning/nämnder och förvaltningar ska granska samtliga engagemang 
och nyttan av engagemangen med återkoppling inför budget för år 2021, allt 
enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom från Kristdemokraterna, 2019-02-01, där de yrkar 
1. att få en sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser
2. att få en redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse
3. att få en redovisning av totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom t.ex. arbetsinsatser
4. att få en redovisning över vilka krav kommunen ställer när kommunen går med 
i projekt/föreningar, samt
5. att få en redovisning av vad resultatet av dessa projekt blivit för vår kommun 
och våra kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en sammanställning som bygger på 
inlämnade uppgifter från respektive förvaltning. Fokus ligger på bidrag, stöd och 
avgifter till föreningar och nätverk samt projektmedverkan under 2018. 
Sammanställningen utgår från nio rubriker och redovisar bl.a. syfte, mål 
och kostnader.

Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det förvaltningarnas 
behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie verksamhet, som ligger till 
grund för deltagandet, t.ex. behov av omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och 
inspiration för verksamhetsutveckling. Många nätverk bidrar genom samverkan 
till ett effektivare resursutnyttjande för berörd verksamhet, t.ex. genom 
gemensamma remissvar. När det gäller kommunens deltagande i regionala 
nätverk och projekt, så sker dessa genom beslutade avtal där politiken är delaktig, 
tex Fyrbodals Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän 
samt Svinesundskommittén.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 183
Tjänsteskrivelse från Helene Evensen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 94
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 89
Motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01
Bilaga 1. Sammanställning projekt 2018
Bilaga 2. Sammanställning stöd, bidrag föreningar 2018
Bilaga 3. Sammanställning kostnader Fyrbodals kommunförbund 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att bifalla punkt 1-4 samt

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt 
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt.

Förslag till beslut under sammanträdet
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar att kommunledning/nämnder och förvaltningar 
nu granskar samtliga engagemang och nyttan av 
engagemangen. Kristdemokraterna ber om återkoppling inför budget för år 2021, 
allt enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14.

Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggning mellan kl 15,20-15-25.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att så sker.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller 
tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0115

KSau § 183 Svar på - Motion om sammanställning på 
samtliga föreningar/organisationer/projekt 
där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, stöd och personalinsatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

att bifalla punkt 1-4 samt

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt 
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom från Kristdemokraterna, 2019-02-01, där de yrkar 
1. att få en sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser
2. att få en redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse
3. att få en redovisning av totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom t.ex. arbetsinsatser
4. att få en redovisning över vilka krav kommunen ställer när kommunen går med 
i projekt/föreningar, samt
5. att få en redovisning av vad resultatet av dessa projekt blivit för vår kommun 
och våra kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en sammanställning som bygger på 
inlämnade uppgifter från respektive förvaltning. Fokus ligger på bidrag, stöd och 
avgifter till föreningar och nätverk samt projektmedverkan under 2018. 
Sammanställningen utgår från nio rubriker och redovisar bl.a. syfte, mål 
och kostnader.

Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det förvaltningarnas 
behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie verksamhet, som ligger till 
grund för deltagandet, t.ex. behov av omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och 
inspiration för verksamhetsutveckling. Många nätverk bidrar genom samverkan 
till ett effektivare resursutnyttjande för berörd verksamhet, t.ex. genom 
gemensamma remissvar. När det gäller kommunens deltagande i regionala 
nätverk och projekt, så sker dessa genom beslutade avtal där politiken är delaktig, 
tex Fyrbodals Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän 
samt Svinesundskommittén.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Helene Evensen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-13 § 94
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 89
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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452 80 Strömstad

Motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01
Bilaga 1. Sammanställning projekt 2018
Bilaga 2. Sammanställning stöd, bidrag föreningar 2018
Bilaga 3. Sammanställning kostnader Fyrbodals kommunförbund 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sig att ställa sig bakom den 
sammanställning som förvaltningen har gjort för kommunens medverkan i projekt 
och utbetalade föreningsbidrag under 2018. Sammanställningen får därmed anse 
besvara motionen över Strömstads kommuns medverkan i projekt samt stöd, 
avgifter till föreningar.

Beslutet skickas till
Diariet
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Helene Evensen, 0526-191 27

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun 
medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser från Anders 
Ekström (KD)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sig att ställa sig bakom den 
sammanställning som förvaltningen har gjort för kommunens medverkan i projekt 
och utbetalade föreningbidrag under 2018. Sammanställningen får därmed anse 
besvara motionen över Strömstads kommuns medverkan i projekt samt stöd, 
avgifter till föreningar. 

Sammanfattning av ärendet
En motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01, efterfrågar en sammanställning 
på samtliga föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun 
medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Dessutom önskas 
redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse, årliga kostnader 
och arbetsinsatser, samt vilka krav som kommunen ställer för medverkan i projekt 
samt föreningar. 

Avgränsningar: Sammanställningen bygger på inlämnade uppgifter från respektive 
förvaltning. Fokus ligger på bidrag, stöd och avgifter till föreningar och nätverk 
samt projektmedverkan under 2018. Sammanställningen utgår från nio rubriker 
och redovisar bl.a. syfte, mål, kostnader (se bilaga 1-3). 

Kriterier och nytta: Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det 
förvaltningarnas behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie 
verksamhet, som ligger till grund för deltagandet, t.ex. behov av 
omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och inspiration för verksamhetsutveckling. 
Många nätverk bidrar genom samverkan till ett effektivare resursutnyttjande för 
berörd verksamhet, t.ex. genom gemensamma remissvar. När det gäller 
kommunens deltagande i regionala nätverk och projekt, så sker dessa genom 
beslutade avtal där politiken är delaktig, tex Fyrbodals Kommunalförbund, 
Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän samt Svinesundskommittén. 

Ärendet
En motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01, efterfrågar en sammanställning 
på samtliga föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun 
medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Dessutom önskas 
redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse, årliga kostnader 

Kommunstyrelsen
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och arbetsinsatser, samt vilka krav som kommunen ställer för medverkan i projekt 
samt föreningar. 

Insamling av uppgifter och avgränsningar

Avgränsningar
Förfrågan om sammanställningen är bred ställd och omfattar såväl samtliga 
förvaltningars bidrag och projektmedverkan såväl som måluppfyllelser, resultat,  
samt kostnader och arbetsinsatser. För att få en hanterbar frågeställning har 
sammanställningen begränsats till att omfatta år 2018. Detta för att skapa 
realistiska möjligheter att via ekonomi- och uppföljningssystem köra fram totala 
kostnader och räkna på arbetsinsatser. 

När det gäller avgränsning mellan vad som definierats som projekt respektive 
annat stöd samt ordinarie verksamhet, så definieras i denna sammanställning  
projekten som tidsbegränsade, specifikt avsatt budget och handlingsplan för 
genomförande. 

Tekniska förvaltningen jobbar med många projekt inom ramen för sin ordinarie 
verksamhet, sammanställningen omfattar inte interna projekt som utgör 
respektive verksamsamhet kärnverksamhet. Varje förvaltning har fått göra 
avgränsning utifrån motionens skrivning och utifrån nedanstående rubriceringar. 

Insamling av underlag
För att få en så rättvis bild som möjligt har förfrågan om deltagande i projekt och 
bidrag gått ut till samtliga förvaltningar, i första hand till ekonomer och 
förvaltningschefer. Sammanställningen bygger på inlämnade uppgifter från 
respektive förvaltning och har haft som målsättning att vara så komplett som 
möjligt. Det bör dock tilläggas att det kan finnas enstaka, ytterligare bidrag och 
kostnader som inte har konterats/bokförts på ett namngivet projekt, vilket kan 
medföra att de inte kommit med i våra körningar från ekonomisystemet.

Om det framkommer önskemål om fördjupad information om något namngivna 
projekt/nätverk kan informationen kompletteras ytterligare, från berörd 
förvaltning.  

Fokus i sammanställningen har varit följande: 

 Projektmedverkan, 2018 (bilaga 1)

 Bidrag, stöd och avgifter till föreningar och nätverk, 2018 (bilaga 2)

 Kostnader/projekt inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund redovisas 
separat (bilaga 3)

Sammanställningen utgår från nio rubriker (se bilaga 1-3), utifrån de 
frågeställningar som ställs i motionen: 

 Namngivet bidrag, förening, projekt

 Syfte och mål: kort om syfte och mål med kommunens medverkan
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 Effekt, resultat: kort om de resultat och effekter som medverkan har gett 
upphov till. 

 Ekonomisk insats (SEK): kostnader under 2018.

 Personella resurser/tid: uppskattning av tidsåtgång när så är möjligt, i 
många fall sker deltagande som en del i de ordinarie arbetsuppgifterna 
och har därför inte särredovisats. 

 Samarbete kommuner/organisationer: kolumnen visar om kommunen i 
det aktuella stödet/projektet samverkar med andra 
kommuner/organisationer. 

 Samarbete näringsliv: kolumnen visar om kommunen i det aktuella 
stödet/projektet samverkar med näringslivet. 

 Kommentar: kompletterande info, länk till mer information där detta 
finns tillgängligt. 

 Finansiering: visar vilken förvaltning som står för kostnaden

Kriterier 
Motionen ställer också frågor om vilka kriterier som kommunen har för 
medverkan i föreningar och projekt. Svaret blir inte entydigt, utan kan se olika ut 
för olika förvaltningar, projekt och nätverk.

Föreningsbidrag kultur och fritid utdelas utifrån föreningsbidragens kriterier 
(dessa kommer att omarbetas under hösten 2019) och beslutas av kultur- och 
fritidsutskottet (handläggare har delegation upp till 15 000 kr). Föreningsbidrag 
för folkhälsa handläggs av folkhälsostrategen och beslutas av folkhälsorådet. 

Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det förvaltningarnas 
behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie verksamhet, som ligger till 
grund för deltagandet, t.ex. behov av omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och 
inspiration för verksamhetsutveckling. Många nätverk bidrar genom samverkan 
till ett effektivare resursutnyttjande för berörd verksamhet, t.ex. genom 
gemensamma remissvar. 

När det gäller kommunens deltagande i regionala nätverk och projekt, så sker 
dessa genom beslutade avtal där politiken är delaktig, tex Fyrbodals 
Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän samt 
Svinesundskommittén. När det gäller deltagande i projekt som inte omfattas av 
befintliga budgetramar, ska politiskt beslut fattas innan ett eventuellt 
projektdeltagande. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv  
Eftersom tjänsteskrivelsen är en ren sammanställning av genomförda aktiviteter 
under 2018, är ovanstående perspektiv inte tillämpbart i denna skrivelse. 
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, nätverk 
2018 Syfte och mål Effekt, resultat

Ekonomisk insats 
(SEK)

Personal, resurser/ 
tid

Samarbeten  
kommuner/  org.

Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Strömstad in light 

Årligt evenemang sedan 2015 med miljötema, med syfte väcka allmänhetens intresse o kunskap inom 
miljöfrågor samt erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap. Kommunen arrangerar i samarbete 
med lokala näringslivet. Evenemanget kompletteras med kulturella inslag, teaer och musik, mässa, 
seminarier, ljusvandringar etc. Evenemanget vänder sig till företagare, beslutsfattare, politiker, invånare 
eller besökare.

Öppet evenemang som sker under hösten, då färre andra öppna arrangemang 
går av stapeln. Välbesökt evenemang som är kostnadsfritt för besökarna. 

35 000 kr

ca 80 timmar, 
deltagande av flera 
personer inom olika 

förvaltningar

X X
Läs mer om senaste 
evenemanget här!

KLF/Utv.avd/miljö

Gröna mötesplatser

Gröna mötesplatser är ett samarrangemang mellan EkoPark Strömstad, Göteborgs universitet, naturum 
Kosterhavet, Studieförbundet Vuxenskolan och Strömstads kommun. Nätverket vill inspirera och ge 
möjligheter att diskutera och lära sig mer kring det som kan vara vägen till det goda livet och en hållbar 
utveckling. 

Ett tiotal föreläsningar öppna, kostnadsfria föreläsningar per år inom olika 
teman kring hållbar utveckling. 

20 000 kr                
Kostnader för föreläsare, 

ev hyra lokaler. 
25 timmar X X

Mer information på webben: 
https://www.stromstad.se/by
ggaboochmiljo/klimatmiljooch
hallbarhet/gronamotesplatser
.4.5af0e2e01683829f9852be9

d.html

Kostnaden fördelas 
mellan tekniska, 
kommunledning‐ 
och barn‐ och 

utbildningsförvaltni
ngen.

Kosters framtid
Externt projekt som drivs av Kosterbor och Kosterföretag, med syfte att få ett levande ö‐samhälle med 
bibehållen service och ökad befolkning. 

Kommunen har stöttat projektet och varit delaktig i den LEA analys som man 
genomförde som underlag för projektet Kosters framtid. Projektet har flera 

delprojekt där tjänstemän deltar inom sina respektive funktioner: 
bostadsutveckling, utveckling av turistnäringen mfl. 

0 

Ca 70 timmar under 
2018. Politiker (KSAU) 

och tjänstemän 
(näringsliv, turism, 
utvecklingsavd) har 

deltagit i arbetsgrupper

X X

Läs mer om Kosters framtid 
på webben: 

http://www.kostershf.se/kost
ers‐framtid/uppdatering‐sept‐

2018‐38834790

Främst KLF

Urban platsinnovation

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU‐medel via Interreg Sverige‐Norge som är en del av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden under perioden 2016‐2018. Deltagande parter; Strömstads kommun, 
Lysekils kommun, Högskolan Väst, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt 
Fredrikstad kommune.  Interreg Sverige‐Norge har beviljat projektet totalt 30 miljoner kronor i EU‐medel 
med 50 procents medfinansiering. Syftet med projektet är att bidra till kunskapsutveckling och spridning 
om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med kunskap 
som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller kommunernas utvecklingsplaner. En 
viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och 
forskare. 

Projektet har bidragit till flera både fysiska åtgärder såväl som strategiska 
arbeteten. Några exempel: nya soffor längst med hamnpromenaden 

(Laholmen), nya gemensamma skyltar på historiska platser, seminarier, 
workshops, tillskapande av ett aktivt samverkansorgan mellan kommunen, 
företag (handlare, restauranger, hotell) och fastighetsägare som gett input i 

kommunens varumärkesarbete, handelsutveckling, FÖP arbetet och 
centrumutveckling. Fortsatt utvecklingsarbete sker i formaliserade 

arbetsgrupper som leds av representanter från såväl kommun som näringslivet. 
Grupperna arbetar strategiskt och operativt för skapa ett aktivare centrum, 

genom ökad samordning och förmering kring evenemang som skapar mervärde, 
fler besökare, ökad handel och trivsel i centrum. 

2018 års kostnader:      
545 000 kr               

OBS: Dessa kostnader har 
ersatts i efterhand av 

interregprojektet. Totalt 
fick Strömstads kommun 
1,2 miljoner kronor till 
projektet under tre 

årsperioden. Kommunens 
insatser är 

tjänstemännens nedlagda 
arbetstid.  

Kommunens turistchef, 
kommunikatör, 

näringslivsstrateg, 
turistbryråansvarig samt 
gatuchef  har i snitt, 

under projektperioden,  
lagt ca 23 % av sina 

tjänster i projektet och 
deltagit i arbetsgrupper 
som ligger inom ramen 
för respektive funktions 

uppdrag.

X X

Se slutrapport från projektet: 
https://www.hv.se/forskning/
forskningsprojekt/arbetsinteg

rerat‐larande/urban‐
platsinnovation‐

centrumutveckling/

Främst KLF.         
Se kommentar i 
fälten ekonomisk 

insats och 
personella resurser. 

Kobra, vuxenutbildningen
KOBRA är ett Interreg‐projekt med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 
september 2015 och pågick  under tre år.

Strömstads kommun gick in i projektet 2016, men kunde av personella resurser 
inte fullfölja sitt deltagande utan aviserade efter en poeriod att man avsåg 

lämna projektet. 
2 000 kr

Första året hade 
gymnasiet avsatt tjänst 

som jobbade vissa 
timmar inom projektet. 
Men ingen personal 
avsatt för detta under 

2018. 

X X

Läser mer om projektet här: 
https://www.kunskapsforbun
det.se/vuxenutbildningen/pro

jekt‐kobra/

BUF

Steg 1 

ESF‐projekt för unga utanför arbetsmarknadsenheten som pågår 2019 ut. Samarbete mellan 
Samordningsförbundet Väst och Strömstad kommun. yftet med Steg1 är att reducera eller bryta 
ungdomars utanförskap, att fånga upp och ordna meningsfulla aktiviteter till de ungdomar som inte går i 
skolan eller arbetar. Genom att lära sig rutiner, få information om hur samhället fungerar och vilka 
möjligheter det finns till utbildning eller arbete hoppas vi motivera deltagarna till att ta ett första steg på 
vägen vidare. Genom att stötta deltagarna och lägga fram alternativ för att förbättra deras situation, att 
hitta rätt kontakter och insatser stärker vi dem. Vikt läggs vid att anpassa stödet utifrån individens 
önskemål och förutsättningar.

Praktiskt arbete: få ut ungdomarna till praktik, till skolgång eller till andra 
insatser eftersom varje deltagare har sina individuella förutsättningar och denna 
modell ger den mest individanpassade möjligheten och således också bidrar till 

bästa resultatet. 

534 000 kr
Arbetsmarknadsenheten 
är bland annat delaktig i 

projektet. 
X Socialförvaltn.

Länsstyrelseprojekt  Projekt tillsammans med Länsstyrelsen, kring båtuppställningsplatser. 

 120 tim ‐ där 
timkostnaden sedan 

fakturerades 
länsstyrelsen

X

Miljö‐ och 
byggförvaltn.

Tjärnö 2016 slöts samverkan mellan Strömstads kommun och Tjärnö Marinbiologiska (KS/2016‐0633).

Under 2018 har fokus i samverkan legat på genomförande av en årligt 
återkommande (sedan 2017) marin mässa. Under 2018 utvecklades mässan 
ytterligare med aktiviteter och fler besökare och med ökad medverkan av 

näringslivet. 

0
Näringslivsutvecklaren 
deltar i arbetsmöten för 
planering av mässan. 

X X
KLF/Utv.avd/  
näringsliv

Tillväxt norra Bohuslän (TNB)

Tillväxt Norra Bohuslän är en arena för samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. 
Satsningen leds av en styrgrupp bestående av kommunalråd och kommunchefer och hålls samman av en anställd 
processledare. Tillväxt norra bohuslän startade som projekt 2016 och har pågår till 2019 då det avvecklas. De 
satsningar som pågick under 2018: Blå ÖP (Blå översiktsplan) och Maritim näringslivsstrategi, En funktionell Digital 
region, Granitkusten, Ren kust, Turism, Delårsboende och kustnära fiske. Se mer kring projekten 2018 i rubrikerna 
nedan. 

Projektet har bland annat resulterat i en beslutad Blå ÖP, utvecklingsarbeten inom 
kommunernas turistarbeten, utvecklingsprojekt inom näringslivet och marina sektorn 

(tex inom ostronnäringen), utbildning inom fiske  

Kostnader 2018:                66 
773 kr 

2018:
Arbetstid motsvarande 168 
482 kr (se fördelningen 

nedan). Det är 
översiktsplanerare, 

näringslivsstratege samt 
turistchef som medverkat i 
nedanstående projekt.     

X X
Läs mer om Tillväxt norra 

Bohuslän här: 
https://www.tillvaxtbohuslan.se

KLF

TNB, delprojekt: En funktionell digital region, projektperiod 160201 ‐ 200131  6 250 kr X

TNB, delprojekt: Granitkusten 1, projektperiod 2016‐2018 15 625 kr  X

TNB, delprojekt: Lova Blå ÖP, projektperiod 180131‐190131 12 133 kr X

TNB, delprojekt: Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB), projektperiod 160701 ‐ 191231 8 571 kr
Arbetstid motsvarande 133 
702 kr (ca 130 timmar)

X

TNB, delprojekt: Blå ÖP/KOMPIS, projektperiod 160601 ‐ 181231
24 194 kr

Arbetstid motsvarande 34 
780 kr (ca 35 timmar) 

X

Stöd till externa evenemang, 
arrangemang

Tekniska förvalningens tjänstemän och nedlagd tid på arbetsinsatser kopplade till olika typer av externa 
evenemang. 

Evenemangen: Strömstad Festivalen, Lejonruset, Monstertruck och motorcyklar, 
Strömstadmilen, Räkantennisen, Räkanhoppet, Grenserittet, Gränsjakten orientering, 
marknad vår och höst, Ladies tour of Norway, Nattöppet, Allsång , Skärtorsdagen, 

Valborg, Studenten, Bal 9:orna, Nationeldagen, Skärtorsdagen‐

2018:
Arbetstid motsvarande 55 

000 kr          
X X Tekniska förvaltn.

Bilaga 1. Sammanställning av projekt Strömstads kommun har medverkat till, 2018. 



Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Fairtrade/föreningen 
för rättvisemärkt

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som 
aktivt verkar för rättvis handel och etisk 
konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka 
kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av 
varor som har blivit producerade med respekt för 
mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. 
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 
kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska 
även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt 
erbjudas ett utbud av rättvis handel‐produkter i 
butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. 

Strömstads kommun är Fairtrade City‐
diplomerad.  Fairtrade City är ett 
samarbete mellan kommunen, 

näringslivet och civilsamhället lokalt, 
och arbetet leds av en styrgrupp som 
representerar hela lokalsamhället. 

10 000 kr

Fairtrade 
arbetet 

ombesörjdes 
under 2018 av 
ekoparkens 

miljöinformatö
r samt en 
intern 

arbetsgrupp av 
tjänstemän 
och politiker. 

X X
KLF/kommun‐

direktör

Sveriges 
ekokommuner

Sveriges Ekokommuner. Kommunnätverk för 
strategisk hållbar utveckling. Nätverket vill agera 
förebilder och föregångare, pådrivare och 
opinionsbildare samt vara en kunskapsförmedlare 
och en arena för erfarenhetsutbyte. 110 kommuner 
deltar. 

Nätverk, inspiration för kommunens 
miljöarbete. Kommunen utgår från 
och använder delvis de nyckeltal som 

nätverket tagit fram. 

8 000 kr X
Läs mer på 

www.sekom.se
KLF/Utv.avd/miljö

Hållbar utveckling 
Väst

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i 
Västra Götaland, en del av Innovatum. Driver 
nätverk och projekt tillsammans med offentliga 
organisationer och näringsliv. Mål främja 
energiomställningen, kompetensutveckling. På 
uppdrag av Energimyndigheten samordnar och 
stöttar de kommunernas energi‐ och 
klimatrådgivare. De samordnar ett kommunnätverk 
för hållbar utveckling. På uppdrag av 
Energimyndigheten och Tillväxtverket främjar och 
stöttar de energieffektivisering i företag. 

Projektet erbjuder ekonomiska stöd 
till företag/org, inom utpekade 
områdenl, där kommunen blir en 
viktig informationskanal. Dessutom 
erbjuder man tillsammans med 
kommunen föreläsningar samt 

information och stöd till invånare 
samt företag i Strömstad rörande 

energirådgivning.

15 000 kr X X
Läs mer på 

hallbarutvecklingv
ast.se

KLF/Utv.avd/miljö

Bilaga 2. Sammanställning av stöd, bidrag och föreningsmedverkan som Strömstads kommun har medverkat till, 2018.  1.



Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Fyrbodals 
kommunalförbund

Ett samordningsförbund mellan 14 bohusländska 
kommuner och Dalslandskommunerna. Samverkan 
sker inom samhälls‐ och välfärdsutveckling med 
specifika projekt, nätverk och verksamhet inom: 
Infrastruktur och kollektivtrafik, Affärsdriven 
miljöutveckling, Strukturbild Fyrbodal, Kultur, 
Näringsliv, Kompetensförsörjning, Teknikcollege, 
Välfärdsutveckling, Digitalisering, Antagning 
Fyrbodal,  Socialtjänst och hälso‐ och sjukvård, 
Hälsokällan, FoU‐Socialtjänst Fyrbodal, 
Samhällsorientering för nyanlända, Vård‐ och 
omsorgscollege Fyrbodal. 

Se raderna nedan för urval av 
nätverk, samarbeten och aktiviteter, 
samt specifikt bilaga 3 för samtliga 
kostnader och dess fördelning.       
Flera av nätverken står bakom 

gemensamma nationella och eller 
regionala remissvar från fyrbodals 
kommuner, vilket effektiviserar 

kommunens arbeten kring remisser. 

Medlemsavgift, 
33 kr/invånare:  
436 194 kr.      

Total kostnad till 
Fyrbodal 2018:  
ca 1,6 miljoner 
kronor, fördelat 
på samtliga 
förvaltningar.    

Förvaltningar, 
verksamheter 
är aktiva inom 
olika nätverk 
och aktiviteter, 
inom ramen 
för sina 
ordinarie 

funktioner och 
uppdrag. 

X www.fyrbodal.se
KLF/kommun‐
direktören

Kommunal motfinansiering RTV‐medel 2018, 35 
kr/inv enligt 1 dec 2017. Betalat under 2018.

Pengarna används för nätverk, 
projekt och samarbeten där 

kommunens förvaltningar deltar 
utifrån sina funktioner, verksamheter 
och uppdrag. Flesta projekt beslutas 
via Fyrbodals verksamhetsplan som 

antas av den politiska 
direktionen/styrelsen.

462 630 kr X www.fyrbodal.se
KLF/Utv.avd/ 
näringsliv

Kostnad för antagningskansliet, 2018. 106 590 kr X www.fyrbodal.se
Barn‐ och 

utbildningsförv
Bidrag miljösamverkan Västra Götaland, 316 000 kr 
fördelat enligt befolkningsunderlag 1:a nov 2017. 
Betalat under 2018.

15 373 kr X www.fyrbodal.se
Mijö‐ och 

byggförvaltningen

Utvecklingsledare Funktionshinder/ socialpsykiatri 
inför 2019: 503 000kr fördelat enligt 
befolkningsmängd 14 kommuner. Betalat under 
2018.

24470 X www.fyrbodal.se Socialförvaltningen

Avtal och uppdragshandling för nätverksledare IFO  
722 000 kr, fördelat på befolkningsunderlag 14 
kommuner. Betalat under 2018.

35 124 kr X www.fyrbodal.se Socialförvaltningen

Medfinansiering vård‐ och omsorgscollege Fyrbodal 
2018, 518 tkr fördelat på 13 kommuner utifrån 
befolknings. 

26 437 kr X www.fyrbodal.se
Barn‐ och 

utbildningsförv

FoU Fyrbodal 2018 6 kr per invånare enligt 
befolkningsstatistik 1:a dec 2017. Betalat under 
2018.

79 308 kr X www.fyrbodal.se Socialförvaltningen

Verksamhetsbidrag Hälsokällan 2018 28 327 kr X www.fyrbodal.se
KLF/Utv.avd/  
folkhälsa
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Utdebitering av förbundets underskott för 
verksamhetsåret 2017. Betalat under 2018.

53 065 kr X www.fyrbodal.se
KLF/kommun‐
direktören

Bidrag miljösamverkan Västra Götaland 2017: 301 
000 kr, fördelat enligt befolkningsunderlag. Betalat 
under 2018.

14 565 kr X www.fyrbodal.se
Mijö‐ och 

byggförvaltningen

Kommunakademin Väst (KAV) är en unik plattform 
för strategisk och systematisk samverkan mellan 
Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal. 
Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan 
och utveckla det livslånga lärandet.

Inom ramen för KAV har ett antal 
arbetsgrupper bildats som jobbar 

med kompetensutveckling. Resultat: 
deltagande i ledarutbildning, 
uppkomsten av akademisk 

inspirationskurs i Strömstad, specifika 
uppdragsutbildningar inom socialrätt 
och skolutveckling som skräddarsys 

för kommunernas behov. 

Kostnaden 
betalas via 
Fyrbodals 
kommun‐
förbund.

Personal deltar 
i arbets‐

grupper inom 
ramen för sitt 

arbete 
(tjänstemän 
personalavd, 
gymnasiet, 
utvecklings‐

avd)

X

Läs mer om KAV 
här: 

https://www.hv.se
/samverka‐med‐
oss/sambarbeten‐

och‐
natverk/kommuna
kademin‐vast/

Leader Bohuskust och 
gränsbygd

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete 
mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och 
Strömstad. Gällande fiske‐ och vattenbruk ingår 
även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs 
södra skärgård samt Fiskebäck. Leader Bohuskust 
och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. 
De stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän 
och marin utveckling för hela Bohuskusten. 
Målsättning, levande och fungerande landsbygd, 
kust och skärgård i området. De medel som 
kommunen lägger in varje år växlas upp med EU 
medel från bla jordbruksverket och kan sökas av 
föreningar och företag för projekt på landsbygden. 

Under 2018 fick 6 projekt från 
Strömstads kommun ekonomiskt stöd 
(kommunen var endast sökanden 
inom ostronturism, inom ramen för 

Tillväxt norra bohuslän, övriga 
sökanden var föreningar och företag). 

‐ Mat och folk
‐ Kulturväxthuset

‐ Japanska ostron, förstudie           
‐ Kosterboende, förstudie            
‐ Ostronturism, förstudie             

‐ Andelsjordbruk (i detta projekt 
fanns några enstaka deltagare från 

Strömstad). 
Projekten pågår, slutrapporter med 
resultat för projekten tas fram vid 

projektperiodens slut. 

250 000 kr

Utsedda 
politiker deltar 
i LAG gruppen 
som beslutar 
vilka projekt 
som får stöd. 

X X
https://www.lead
erbohuskust.se/

KLFU/Utv.avd/ 
näringsliv

Medlemskap Sveriges 
kommunala 
näringslivstjänste‐
män (SKNT)

Nätverk för kommunernas näringslivsenheter.  
Jobbar man i en liten kommun behöver man då och 
då bolla idéer, samverka och byta erfarenheter med 
någon som har samma jobb någon annanstans. 
Behövs inspiration och impulser från annat håll för 
utveckling.  

Nätverk, inspiration, 
kompetensutveckling och 

omvärldsbevakning för kommunens 
näringslivsarbete. 

700 kr
Ev. deltagande 
i seminarier, 
Skype möten.

X https://sknt.se/
KLFU/Utv.avd/ 

näringsliv
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Medlemskap 
Köpmanna‐
föreningen, 
Strömstad

Dialog med lokala näringslivet. 
Kommunen samverkar med det lokala 
näringslivet för dialog och utbyten 

samt samverkan.
1 550 kr

Näringslivs‐
utvecklaren 

deltar i möten.
X

KLFU/Utv.avd/
näringsliv

Medlemskap 
Företagarna, 
Strömstad

Dialog med lokala näringslivet. Två gånger per år 
står kommunen som värd för before work med 
information till näringslivet i aktuella frågor.  

Kommunen samverkar med det lokala 
näringslivet.

3 400 kr
Näringslivs‐
utvecklaren 

deltar i möten.
X

KLFU/Utv.avd/
näringsliv

Sveriges 
Vägledarförening 

Sveriges vägledarförening är en intresseförening 
som verkar för att stärka och utveckla studie‐ och 
yrkes‐/karriärvägledning. Vägledningsarbetet ska 
präglas av professionalism och god etik. Syftet med 
de etiska riktlinjerna är att de ska kunna fungera 
som stöd för de som arbetar med vägledning och 
för de som möter vägledning. 

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

350 kr
http://www.vagle
darforeningen.se/

BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen 

Språklärarnas 
riksförbund

Förbundet verkar för en ökad insikt om 
språkkunskapernas stora betydelse för individen, 
för samhället och för den interkulturella 
förståelsen. Man för fram språklärarnas åsikter till 
Skolverket, Utbildningsdepartementet och i media, 
fungerar som remissinstans för skolmyndighet och 
departement, verkar för kvalitativ 
ämnesfortbildning för språklärare, främjar 
kontakter och samarbete med 
näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och 
undervisningsrelaterad forskning.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

1 000 kr X
https://www.spra

klararna.se/
BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen 

Westum 

Westum är en nätverksorganisation bestående av 
34 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i 
Västsverige. Organisationens styrka ligger i dess 
samverkan. Westums ambition är att förstärka 
synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, 
utbildning och kompetensförsörjning lokalt, 
delregionalt och regionalt i hela Westums 
upptagningsområde.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

13 000 kr

Berörd 
personal deltar 
inom ramen 
för respektive 
funktion och 
uppdrag.

X
http://www.westu

m.se/
BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Byn 

Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Avtal om 
grundutbildning som leder till yrkesbevis enligt 
kollektivavtal upprättat mellan Sveriges 
Byggindustrieraskinentreprenörerna respektive 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO 
Facket för Service och Kommunikation. För 
Strömstads del avseende utbildning inom träarbete. 

Avtal som krävs för yrkebevis inom 
gymnasiet. 

3 125 kr

http://www.byn.s
e/om‐byn/byn‐

regionalt/uddevall
a

BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen

Svenska fysiker 
samfundet 

Svenska Fysikersamfundet är en ideell förening 
grundad 1920. Samfundet har bland annat som 
ändamål att främja fysikalisk forskning och fysikens 
tillämpningar. Man vill också sprida information om 
fysik och fysikutbildning och stimulera intresse för 
naturvetenskap. Samfundet är även till för att öka 
samverkan mellan fysiker och andra grupper i 
samhället, t.ex. massmedia.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

400 kr
http://www.fysike
rsamfundet.se/

BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen

Lärlingskompassen 

Nätverket Lärlingskompassen har bildats av 
Stiftelsen Företagsam och Uddevalla kommun för 
att främja modern lärlingsutbildning för både 
ungdomar och vuxna. Lärlingskompassen arrangerar 
konferenser och seminarier för information och 
erfarenhetsutbyte, tar initiativ till utvecklingsprojekt 
och samlar på hemsidan www.larlingskompassen.se 
stödmaterial förlärlingsutbildning.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

4 875 kr
Läs mer på 

www.larlingskomp
assen.se

BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen

Nordiska 
juristakademin 

Nordiska Juristakademien har medverkat vid 
utformningen och etableringen av den juridiska 
inriktningen inom ekonomiprogrammet på ett 
flertal gymnasieskolor. Nordiska Juristakademien 
har mångårig erfarenhet inom det juridiska ämnet 
på gymnasienivå. Sedan starten 1999 har 
man medverkat vid utformningen och etableringen 
av den juridiska inriktningen inom 
samhällsprogrammet på ett flertal gymnasieskolor, 
arrangerat många seminarium, tillhandahållit 
kursmaterial.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

 2 375 kr
http://www.jurist
akademien.se/

BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

ViS, Vi i samverkan 

ViS är vuxenutbildningen i Sveriges 
branschorganisation. Vi är ett partipolitiskt obundet 
och på ideell grund verkande riksförbund.  
Kommunala och privata utbildningssamordnare 
samt beställare av vuxenutbildning över hela landet 
utgör basen bland ViS medlemmar. Som 
branschorganisation tar vi tillvara 
vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, 
regering, kommuner, centrala myndigheter och 
organisationer. Våra kärnfrågor är bättre 
infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och 
pedagogisk utveckling.

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

7 500 kr
Läs mer på 

www.visnet.se
BUF/Gymnasiet och 
vuxenutbildningen

Fiskekommunerna

Nätverket Fiskekommunerna ska genom samverkan 
med berörda intressenter, bidra till att skapa en 
bärkraftig utveckling av maritima näringar. Fokus 
ligger på yrkesfiske, vattenbruk och maritim turism.

Nätverket är en remissinstans i en rad 
frågor och erbjuder lokala politiker 
ett forum för kunskapsuppbyggnad. 
Finns en finansierad samordnare som 

samordnar remisser etc. 

   20 000 kr 
(betalas via 
Fyrbodal 
kommun‐
förbund)

Näringslivsut‐
vecklaren och 
en utsedd 

politiker deltar 
i möten med 
nätverket.

X X
www.fiskekommu

nerna.nu
KLFU/Utv.avd/ 

näringsliv

Samförvaltningen
Forum som drivs av Strömstads och Tanums 
kommuner, i samerkan med Tjärnö marinbiologiska, 
fiskenäringen, HaV. 

Ett forum som har goda kontakter 
med Länsstyrelsen, Hav och näringen 
kring strategiska frågor som påverkar 

näringen, tex remissvar vid nya 
förslag på fiskerelaterade områden

0
 3‐4 

dialogmöten 
per år. 

X X
http://www.samfo
rvaltningnorraboh

uslan.se/

Verksamhetsbidrag 
till Strömstads 
museum

Kommunens bidrag till Strömstads museum, består 
dels av ett verksamhetsbidrag och dels 
hyra/lokalkostnad. 

I museets arkiv förvaras många foton, 
bilder och andra källor som bevarar 

kommunens historia. 

755 000 kr 
Ingår i totala 
summar för 
föreningsbidra
g, kultur . Se 
raden ovan.

X KLF/Utv.avd/kultur

Föreningsbidrag, 
kultur

Bidrag till föreningar för kulturevenemang, dessa 
söks enligt ett ansökningsförfarande och har en fast 
budget per år. 

70 beviljade kulturbidrag under 2018. 

1 219 650 kr, 
varav 
755 000 kr är 
verksamhets- 
bidrag till 
Strömstads 
Museum.

Handläggs av 
kultur‐

samordnaren, 
beslutas av 
Kultur‐ och 
fritids‐

utskottet.

X X KLF/Utv.avd/kultur
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Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Föreningsbidrag, fritid

Bidrag till föreningar för fritids‐ och 
sportevenemang och aktiviteter. Dessa söks enligt 
ett ansökningsförfarande och har en fast budget per 
år. 

80 beviljade fritidbidrag 
(verksamhetsbidrag) under 2018. 

1 360 316 
kr, varav 
förenings-
bidrag till 
Navet:  
341 670 kr 

Handläggs av 
fritidschef, 
beslutas av 
Kultur‐ och 
fritids‐

utskottet.

X KLF/Utv.avd/fritid

Föreningsbidrag, 
folkhälsa

Bidrag till föreningar för aktiviteter som gynnar 
folkhälsan.  Dessa söks enligt ett 
ansökningsförfarande och har en fast budget per 
år. 

23 beviljade bidrag under 2018.  500 195 kr

Handläggs av 
folkhälso‐
strateg och 
Folkhälsoråd

X

KLF/Utv.avd/ 
folkhälsa

Föreningsbidrag till 
Navet

FöreningsNavet är en ideell förening, som erbjuder 
hjälp åt idrotts‐ och övriga ideella föreningar i 
Strömstad.  FöreningsNavet är också ett nätverk, 
där föreningar kan samverka kring specifika 
uppgifter eller bygga långsiktiga samarbeten. Alla 
ideella föreningar i Strömstad kan bli medlemmar i 
FöreningsNavet. Bland medlemmarna märks 
Strömstads Bangolfklubb, Strömstad IF och 
Strömstad Löparklubb. FöreningsNavet fungerar 
också som en brygga till andra aktörer som 
Strömstads kommun, Folkhälsorådet, SISU 
(Idrottsutbildarna).

Bland tjänsterna finns administrativa 
uppgifter som  bokföring, fakturering, 

medlemsmatriklar och utskick, 
arrangemang med mera.

341 670 kr 
Ingår i totala 
summan 
över 
förenings-
bidrag, fritid. 
Se raden 
ovan.

X
Läs mer på 
stromstad.se

KLF/Utv.avd/fritid

Föreningsbidrag 
Ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som 
bedriver verksamhet i kommunen

298 000 kr X

Avser kompletter‐  
ingar till 

lönebidrags‐
anställningar

Socialförvaltningen

Elkostnad för 
eljusspår 

Kommunen bidrar till finansiera elen på elljusspåret, 
Erlandseröd. 

5408 Tekniska förvaltn

Föreningen 
Kulturskolerådet, fd 
SMOK

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och 
fackligt obunden förening där kommuner samverkar 
för en tillgänglig och högkvalitativ 
kulturskoleverksamhet. 

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

4 752 kr
Läs mer på 

www.kulturskoler
adet.se

BUF/kulturskolan

Kvinnojouren Emelie Bidrag till ideell förening, kvinnojour.  140 000 kr X Socialförvaltningen

MBF/Miljö‐
Miljösamverkan

Sedan 1999 har det funnits ett samarbete kring 
miljösamverkan i Västra Götalands län. Målet är ett 
effektivt tillsynsarbete inom miljö‐ och hälsoskydd 
och livsmedel. 

Miljösamverkan Västra Götaland har i 
uppgift att ge stöd och vägledning i myndig-
heternas tillsynsarbete.  Fungerar som en 

informations‐ och kunskapsspridare.

15 373 kr

Personal deltar i 
arbetsgrupper 
inom ramen för 
sitt arbete. 

X
Läs mer på 

www.miljosa
mverkanvg.se

avdelningen
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Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Strömstads pastorat 
Ersättning till fadderhem ensamkommande ‐ 
schablonbidrag.

532 297 kr, obs 
finansieras med 

statsbidrag
X Statsbidrag Socialförvaltningen

Finsam 
Samordningsförbund. Finansiell samverkan inom 
Rehabilteringsområdet.

227 000 kr X Socialförvaltningen

Svinesunds‐
kommitten, Medlems‐ 
och serviceavgift

Svinesundskommittén, en ideell förening och ett 
politiskt samarbete mellan svenska och norska 
kommuner, Østfold Fylkeskommune och Västra 
Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya 
möjligheter för affärer, jobb och utveckling i 
regionen. 

Fokusområden är blå och grön 
tillväxt, turism och 

gränshinder/gränsmöjligheter. 
Svinesundskommittén syftar till att 

vara ett forum för nordiskt 
samarbete.

66 436 kr X X
Läs mer på: 

svinesundskommit
ten.com

KLF/kommun‐
direktören

Konsument‐
rådgivning ‐ 
Uddevalla

Samarbete kring konsumentrådgivning 

Här kan våra invånare i  Strömstad 
samt Uddevalla, Munkedal, Sotenäs 
eller Tanum  kostnadsfritt få svar och 
råd på sina frågor angående köp av 

varor eller tjänster.
Där får man råd och upplysningar om 
hur man gör vid reklamationer och 
tvister samt vilka rättigheter och 

skyldigheter man har som 
konsument. Konsument Uddevalla 

erbjuder råd såväl före som efter köp 
av varor och tjänster.

134 000 kr X
Läs mer på 
stromstad.se

Socialförvaltningen

Medlemsavgift 
Treserva 
användarförening

Användarförening verksamhetsprogram 3 000 kr X Socialförvaltningen

Medlemsavgift 
Stiftelsen kriminalitet

Nätverk, insatser till personer som fastnat eller är 
på väg att hamna i en kriminell livsstil

Nätverk, kunskskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

5 000 kr X Socialförvaltningen

Fiskehamns‐
föreningen 
Nordkoster

Delfinansiering av elbil för transporter 14 124 kr X Socialförvaltningen

Familjerådgivning
Gemensamt samarbete Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 
Tanum, Strömstad

168 000 kr X Socialförvaltningen

Västkom Länsgemensamt arbete kopplat till psykisk hälsa 19 410 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

Nätverksledare IFO Kunskapsöverföring mellan kommuner ‐ Fyrbodal 35 124 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

8.



Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Våld i nära relationer, 
samordnare IFO

Regional samordnare för våld i nära relationer 27 835 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

Socialjour, Uddevalla
Gemensam socialjour för kommunerna i 
fyrbodalsområdet där också Strömstad ingår.

261 000 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

Barnahus, Uddevalla 
Samarbete socialtjänst, sjukvård, polis för barn som 
utsatts för våld eller övergrepp

131 000 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

Personligt ombud LSS, 
Trollhättan

Samarbete kring personer med psykiskt 
funktionsnedsättning med behov av stöd

103 000 kr X
Köp av huvud‐
verksamhet

Socialförvaltningen

Driftbidrag, 
Seniorkort lokaltrafik, 
Västtrafik

Politiskt beslut taget över seniorkort för 
kommuninvånare över 65 år, som möjliggör 
kostnadsfria resor dygnet runt inom Strömstads 
kommunzon på alla Västtrafiks linjer, inklusive 
tågresor inom kommunen samt med Närtrafik. 
Kostnaden faktureras från Västtrafik till kommunen. 

Invånarna hämtade ut seniorkort till 
en kostnad av 206 tkr  under 2018. 

206 000 kr X
KLF/Utv.avd/ 
näringsliv

Hemsändningsbidrag.  
Butiksstöd

Butiksägare söker hemsändningsbidrag hos 
kommunen, som i sin tur får tillbaka en del av 
kostanden från Tillväxtverket. Hemsändningsbidrag 
kan beviljas för att bekosta hemsändning av 
dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till 
eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till 
butiken. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för 
att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande 
butik.

Butiker sökte hemsändningsbidrag 
från kommunen motsvarande 80 tkr 

under 2018. 
  80 000 kr X X

KLF/Utv.avd/ 
näringsliv

Fraktstöd
Fraktstödet  är ersättning för frakt av matvaror, på 
färjan ut till Kosteröarna. 

Fraktbidrag söktes av kommunen 
motsvarande 150 tkr under 2018. 

150 000 kr X X
KLF/Utv.avd/  
näringsliv

Luft i Väst

En arena för kommunerna i Västra 
Götalandsregionen för samråd och samarbete i 
luftvårdsfrågor, skapar en kontaktyta mellan 
kommuner och företag, deltar i forskning och 
utveckling och genomför luftföroreningsmätningar, 
emissionskarteringar samt spridningsberäkningar.

Nätverk, kunskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

16 500 kr
20 timmar av 
personal inom 

mijlöavd. 
X X

http://www.luftiv
ast.se/

MBF/Miljö‐
avdelningen

9.



Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Vattenrådet

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell 
förening som är öppen för kommuner, föreningar, 
företag och enskilda personer längs med 
Bohuskusten som vill vara med och verka för en god 
havsmiljö. VRBKs ansvarsområde, 
vattenrådsområde, bestäms utifrån EUs 
vattendirektiv. Strömstad har sekreterarfunktionen. 

Nätverk, kunskap, inspiration och 
omvärldsbevakning. 

19 900 kr
20 timmar av 
personal inom 

mijlöavd. 
X X

Bidragsfinansierat 
av Länsstyrelsen

MBF/Miljö‐
avdelningen

Bohuskustens 
vattenvårdsförbund

Bohuskustens egentliga verksamhet, 
undersökningar i den marina miljön, påbörjades 
1990. Förbundet är en ideell förening vars 
medlemmar består av kommuner, industrier, 
föreningar och övriga intressenter som bedriver 
verksamhet eller aktiviteter i anslutning till 
Bohuskusten. Medlemmarna har antingen en 
åliggande kontrollskyldighet eller genom sin 
verksamhet påverkar eller påverkas av 
vattenförhållandena längs kusten. Förbundet har 
för ändamål att samordna recipientkontrollen för 
medlemmarna, för att i första hand beskriva hur 
den samlade påverkan i recipienten ser ut.

Samordnad recipientkontroll (SRK) är 
fördelaktigt på flera sätt dels genom 

en kostnadsbesparing för 
medlemmarna då kontrollen blir 

gemensam men också genom att en 
mer omfattande utvärdering av 

miljötillståndet kan göras när flera 
parter är inblandade. Förbundet 
genomför ett kontrollprogram för 
övervakning av vattnets kvalitet för 
att se hur kvaliteten förändras över 

tid. Det nuvarande 
kontrollprogrammet har varit aktivt 
sedan 1990. Förbundet samordnar 
även särskilda undersökningar som 

efterfrågas av medlemmarna.

40 935 kr

Personal deltar 
i 

arbetsgrupper 
inom ramen 
för sitt arbete. 

X X
Läser mer här: 
www.bvvf.se

MBF/Miljö‐
avdelningen

10.



Bidrag, avgifter, 
föreningar, 
nätverk 2018 Syfte och mål Måluppfyllelse/effekt, resultat

Ekonomisk 
insats (SEK)

Person‐ 
resurser/ tid

Samarbete  
kommuner/   

organisationer
Samarbete 
näringsliv Kommentar Finansiering 

Ren och attraktiv kust 
(RAK)

Samverkansplattformen Ren och attraktiv kust 
(RAK) är ett samarbete mellan 10 av Bohusläns 
kommuner samt Göteborg. Projektet finansieras av 
kustkommunerna tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Havs‐ och 
Vattenmyndigheten. Målsättningen är en renare 
kust genom att minska mängden skräp som drivit in 
från havet och landar i vikar och på stränder. För att 
underlätta arbetet har man tagit fram 
Strandstädarkartan – ett webbaserat kartverktyg.

Tolv kommuner, däribland Strömstad, 
har med samlade krafter städat i vikar 

och stränder under 2018. Sex 
entreprenörer har stöttat arbetet i de 
mest utsatta områdena. Runt 4 000 
frivilliga har hjälpt till med att samla 
in strandskräpet. Cirka 12 000 säckar 
marint skräp samlades ihop vilket 
motsvarar en totaltmängd på 280 

ton. 1 300 insatser flaggades upp på 
strandstädarkartan under året.  Via 
Strandstädarkartan, som nås via 

projektets hemsida 
http://www.renkust.se/, fyller 

invånare enkelt i ett formulär där 
man kan beskriva var man har städat 

eller var det behöver städas.

50 000 kr (avsåg 
2017). 

X X X

Personal från ALE 
deltar i 

strandstädningen. 
Samordnare finns 
externt. Läs mer 

här!

KLF/Utv.avd/  
näringsliv
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Fördelning av kostnader per förvaltning: 
BUF 125 883
KLF 1 020 514
MBF 38 151
SF 383 038
TF 0
Totalt 1 567 586

Medlemsavg/delfinansiering 240 284
Utbildning 1 325 442
Övrig 1 860

1 567 586

Fakturabelopp 
från Fyrbodal 
2018 (sek) Förvaltning Avser Kommentar
250 BUF Att samtala med barn & unga, en deltagare

375 BUF Föreläsning om digitalt våld, en deltagare
2 688 BUF Kommunal service med serviceskyldighet, en deltagare
3 125 BUF Vägledande samspel/ICDP, en deltagare
3 125 BUF Vägledande samspel/ICDP, en deltagare
9 730 BUF Samverkansavtal avseende vuxenutbildning
106 590 BUF Kostnader för antagningskansliet

1 860 KLF Del av kostnad för present till Åmåls kommun 100 år
5 000 KLF Idébytardag, en deltagare (folkhälsa)
13 438 KLF Kommunal service med serviceskyldighet, fem deltagare
20 000 KLF Medfinansiering Fiskekommunerna
28 327 KLF Verksamhetsbidrag Hälsokällan, folkhälsa
53 065 KLF Utdebitering förbundets underskott verksamhetsår 2017
436 194 KLF Medlemsavgift Fyrbodals kommunalförbund 2018 Fördelat enligt befolkningsunderlag
462 630 KLF Kommunal motfinansiering RTV‐medel 2018 Fördelat enligt befolkningsunderlag

150 MBF Miljöchefsträff
8 063 MBF Kommunal service med serviceskyldighet, tre deltagare
14 565 MBF Bidrag miljösamverkan  Fördelat enligt befolkningsunderlag
1 5373 MBF Bidrag miljösamverkan Fördelat enligt befolkningsunderlag

500 SF Grundläggande kunskaper i hedersförtryck, två deltagare
869 SF Utbildning i ASI, en deltagare

Bilaga 3. 
Sammanställning och fördelning av kostnader Fyrbodal, 2018. 



2 250 SF Smärta hos äldre, en deltagare
2 450 SF Preparatlära, två deltagare
2 750 SF Autism och psykisk ohälsa hos vuxna, en deltagare
2 750 SF Autism och psykisk ohälsa hos vuxna, en deltagare
2 750 SF Autism och psykisk ohälsa hos vuxna, en deltagare
2 875 SF Handläggning och dokumentation, en deltagare
2 875 SF Handläggning och dokumentation, en deltagare
3 250 SF Lex Sara i praktiken, en deltagare
3 563 SF Barnuppfostran i olika kulturer, tre deltagare
4 504 SF Kostnader för processledare VFU 2017 Fördelat enligt befolkningsunderlag
5 500 SF Riskbruk och beroende, två deltagare
6 750 SF Grundutbildning i BBIC, två deltagare
7 500 SF Systematisk uppföljning, en deltagare
8 750 SF Anknytning och omsorgssvikt, två deltagare
10 500 SF Att tillämpa risk‐ och skyddsfaktorer, fyra deltagare
11 500 SF Handläggning och dokumentation, fyra deltagare
11 500 SF Handläggning och dokumentation, fyra deltagare
15 000 SF Systematisk uppföljning, två deltagare
19 250 SF Studio III, två deltagare
26 437 SF Medfinansiering vård‐ och omsorgscollege Fördelat enligt befolkningsunderlag
79 308 SF FoU Fördelat enligt befolkningsunderlag
250 SF  Informationsmöte, en deltagare
500 SF  Välfärdsteknink inom vård och omsorg, en deltagare
1 750 SF  Grundläggande kunskaper i hedersförtryck, sju deltagare
2 688 SF  Kommunal service med serviceskyldighet, en deltagare
3 000 SF  Utbildning i HOME, två deltagare
3 000 SF  Utbildning i HOME, två deltagare
3 000 SF  Utbildning i HOME, två deltagare
4 000 SF  Välfärdsteknink inom vård och omsorg, åtta deltagare
6 125 SF  Grundutbildning i MI, en deltagare
6 125 SF  Grundutbildning i MI, en deltagare
9 125 SF  Överenskommelse psykisk hälsa 2% av erhållna medel
11 250 SF  Smärta hos äldre, fem deltagare
12 250 SF  Grundutbildning i MI, två deltagare
24 470 SF  Utvecklingsledare Funktionshinder/socialpsykiatri 2019 Fördelat enligt befolkningsunderlag
27 000 SF  Intellektuell funktionsnedsättning, 27 deltagare

35 124 SF  Avtal och uppdragshandling för nätverksledare IFO Fördelat enligt befolkningsunderlag



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-13

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/2019-0115

KSau § 94 Motion om sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, 
stöd och personalinsatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att bereda motionen och återkomma med 
förslag senast den 29 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) och Moa Aslan (KD) har 
inkommit med en motion där de önskar få en sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Exempel på verksamheter är 
Gränskommitten/Svinesundskommitten, Maritim utveckling i Bohuslän, Fairtrade 
City m.fl med uppdelning på och redovisning av respektive förenings/projekts 
mål/måluppfyllelse, både för organisationen och för Strömstads kommun och 
dess kommuninvånare med totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom tex. arbetsinsatser. Vilka krav ställer 
kommunen när kommunen går med i projekt/föreningar. Vi önskar redovisning av 
vad har resultaten av dessa projekt blivit för vår kommun och våra 
kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 89 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-31
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 89

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2019-0115

KF § 89 Motion om sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, 
stöd och personalinsatser.

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) och Moa Aslan (KD) har 
inkommit med en motion där de önskar få en sammanställning på samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Exempel på verksamheter är 
Gränskommitten/Svinesundskommitten, Maritim utveckling i Bohuslän, Fairtrade 
City m.fl med uppdelning på och redovisning av respektive förenings/projekts 
mål/måluppfyllelse, både för organisationen och för Strömstads kommun och 
dess kommuninvånare med totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom tex. arbetsinsatser. Vilka krav ställer 
kommunen när kommunen går med i projekt/föreningar. Vi önskar redovisning av 
vad har resultaten av dessa projekt blivit för vår kommun och våra 
kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-31

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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/2019-0051

KS § 114 Svar på - Motion om att fira och 
uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att:

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen,

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion där de förslår:

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022,

att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett 
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022.

Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande 
tillfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige. 
Motionärernas förslag är att även Strömstad tar fram ett program och planerar 
för att ge den viktiga styrelseformen erforderlig uppmärksamhet under perioden. 
Kommunfullmäktiges öppna möten lyfts fram som en viktig arena.

Motionen föreslås bifallas som ett led i befintliga ambitioner om ökad insyn och 
utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. Bland annat pågår 
utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I samarbete med 
Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, studiebesök och 
andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. Ett översiktligt program som 
beskriver planerade och tillkommande aktiviteter kan tas fram för att tillmötesgå 
motionens syfte.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 184
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-13 § 92
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 85
Motionen



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att:

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen,

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

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

KS/2019-0051

KSau § 184 Svar på - Motion om att fira och 
uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att:

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen,

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion där de förslår:

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022,

att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett 
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022.

Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande 
tillfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige. 
Motionärernas förslag är att även Strömstad tar fram ett program och planerar 
för att ge den viktiga styrelseformen erforderlig uppmärksamhet under perioden. 
Kommunfullmäktiges öppna möten lyfts fram som en viktig arena.

Motionen föreslås bifallas som ett led i befintliga ambitioner om ökad insyn och 
utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. Bland annat pågår 
utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I samarbete med 
Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, studiebesök och 
andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. Ett översiktligt program som 
beskriver planerade och tillkommande aktiviteter kan tas fram för att tillmötesgå 
motionens syfte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-13 § 92
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 85
Motionen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
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att:

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen,

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022.

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 
100 år!

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att:

- uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga
tillfällen,

- ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt
demokratiprogram fram till 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande 
tilllfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige. Motionen om 
att uppmärksamma demokratin även lokalt föreslås bifallas som ett led i befintliga 
ambitioner om ökad insyn och utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. 
Bland annat pågår utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I 
samarbete med Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, 
studiebesök och andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. 

Ett översiktligt program som beskriver planerade och tillkommande aktiviteter 
kan tas fram för att tillmötesgå motionens syfte.

Ärendet
Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande 
tilllfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige. 
Motionärernas förslag är att även Strömstad tar fram ett program och planerar 
för att ge den viktiga styrelseformen erforderlig uppmärksamhet under perioden. 
Kommunfullmäktiges öppna möten lyfts fram som en viktig arena.

Motionen föreslås bifallas som ett led i befintliga ambitioner om ökad insyn och 
utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. Bland annat pågår 
utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I samarbete med 
Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, studiebesök och 
andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. Ett översiktligt program som 
beskriver planerade och tillkommande aktiviteter kan tas fram för att tillmötesgå 
motionens syfte.

Kommunstyrelsen
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Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Förslaget tillgodoser i allt väsentligt barnkonventionens regelverk genom att 
uppmärksamma barn och ungas rätt till insyn och delaktighet.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Förslaget bedöms kunna genomföras inom befintlig budget med reservation för 
kostnader kopplade till eventuella aktiviteter i föreslaget demokratiprogram. 
Medel för sådana får då äskas i samband med budgetarbetet.

Folkhälsoperspektiv
Erfarenheter visar att delaktighet i beslutsfattande är en viktig parameter för god 
folkhälsa.

Juridiskt perspektiv 
Förslaget bidrar till att uppfylla nya kommunallagens intentioner om ökad insyn 
och delaktighet i lokalt beslutsfattande.

Miljöperspektiv  
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet kopplat 
till detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24

Maria Kvarnbäck
Kommunikationschef
0526-19184
maria.kvarnback@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.
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KS/2019-0051

KSau § 92 Motion om att fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år!

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att bereda motionen och återkomma med 
förslag senast den 29 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Anna-Lena Carlsson (C), Andreas Hermansson (C), Elisabeth 
Johansson (C), Tore Lomgård (C) och Hans-Inge Sältenberg (C) har inkommit med 
en motion gällande att Strömstads kommun bör fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år.

Motionärerna föreslår:

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022.

att Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att ansvara för framtagande av 
ett övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 
2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 85 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-11
Kompletterande skrivelse från Elisabeth Johansson (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14
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KS/2019-0051

KF § 85 Motion om att fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Anna-Lena Carlsson (C), Andreas Hermansson (C), Elisabeth 
Johansson (C), Tore Lomgård (C) och Hans-Inge Sältenberg (C) har inkommit med 
en motion gällande att Strömstads kommun bör fira och uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år.

Motionärerna föreslår:

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022.

att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett 
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-11
Kompletterande skrivelse från Elisabeth Johansson (C)

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0192

KS § 115 Svar på - Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av 
kommunens webbplats www.stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas 
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Förslaget ses som vällovligt och det är viktigt 
att sprida information om hela Strömstads kommun, samt på landsbygdens och 
lokalsamhällenas potential som livsmiljö för nya Strömstadsbor. En rättvisande 
och aktuell beskrivning av utvecklingen i lokalsamhällena på egna flikar bedöms 
dock inte kunna göras med befintliga resurser. Motionärens syfte bedöms dock 
kunna tillgodoses inom befintlig struktur på webbplatsen. Dels via utökade 
skrivningar om Strömstads kommun som geografiskt område, dels i samband med 
information om aktuella utvecklingsprojekt. Lokala hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala 
evenemang, öppna möten etc i den evenemangskalender som finns tillgänglig från 
startsidan www.stromstad.se

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 185
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 100
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0192

KSau § 185 Svar på - Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av 
kommunens webbplats www.stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas 
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Förslaget ses som vällovligt och det är viktigt 
att sprida information om hela Strömstads kommun, samt på landsbygdens och 
lokalsamhällenas potential som livsmiljö för nya Strömstadsbor. En rättvisande 
och aktuell beskrivning av utvecklingen i lokalsamhällena på egna flikar bedöms 
dock inte kunna göras med befintliga resurser. Motionärens syfte bedöms dock 
kunna tillgodoses inom befintlig struktur på webbplatsen. Dels via utökade 
skrivningar om Strömstads kommun som geografiskt område, dels i samband med 
information om aktuella utvecklingsprojekt. Lokala hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala 
evenemang, öppna möten etc i den evenemangskalender som finns tillgänglig från 
startsidan www.stromstad.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 100
Motionen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur.

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
- Att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med

hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom
befintlig struktur.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av 
kommunens webbplats www.stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas 
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Förslaget ses som vällovligt och det är viktigt 
att sprida information om hela Strömstads kommun, samt på landsbygdens och 
lokalsamhällenas potential som livsmiljö för nya Strömstadsbor. En rättvisande 
och aktuell beskrivning av utvecklingen i lokalsamhällena på egna flikar bedöms 
dock inte kunna göras med befintliga resurser. Motionärens syfte bedöms dock 
kunna tillgodoses inom befintlig struktur på webbplatsen. Dels via utökade 
skrivningar om Strömstads kommun som geografiskt område, dels i samband med 
information om aktuella utvecklingsprojekt. Lokala hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala 
evenemang, öppna möten etc i den evenemangskalender som finns tillgänglig från 
startsidan www.stromstad.se 

Ärendet
Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av 
kommunens webbplats stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas 
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Fördelar av sådan utveckling är enligt 
motionären ökad synlighet för lokalsamhällena liksom ökad delaktighet bland 
invånare. Presumtiva inflyttare och lokala politiker lyfts fram som målgrupp för 
satsningen. En rättvisande och aktuell beskrivning av utvecklingen i 
lokalsamhällena på egna flikar bedöms dock inte kunna göras med befintliga 
resurser. Motionärens syfte torde i allt väsentlig kunna tillgodoses inom befintlig 
struktur på webbplatsen. Dels via utökade skrivningar om Strömstads kommun 
som geografiskt område, dels i samband med information om aktuella 
utvecklingsprojekt. Urval av intervjuer med befintliga och nya Strömstadbor görs 
redan idag med hänsyn till geografisk spridning. Lokala hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala evenemang 
i den evenemangskalender som finns tillgänglig på startsidan www.stromstad.se

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:  

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

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Genom att bevaka och tillgodose syftet inom befintlig struktur kan tidsåtgång och 
därmed kostnader hållas nere.

Folkhälsoperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektiv  
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Maria Kvarnbäck
kommunikationschef
0526-191 23
maria.kvarnbäck@stromstad.se

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet
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KS/2019-0192

KSau § 129 Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till kommundirektören för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun är vidsträckt. I öster ligger samhällen med egen fjord och 
egna paraboler ut mot världen. I norr finns, förutom de magnetiska 
handelsområdena, levande bygder med skog, fiolspelmän och aktiva byalag. 
Söderut breder åkrar och gårdar ut sig i ett nät av jordbruksproduktion. I väster 
glittrar havet och föser folkströmmen hit och dit, allt efter temperatur och tillgång 
på räka.

Vänsterpartiet anser att en kommun som är dryga två mil bred och nästan lika 
lång måste ha en hemsida som ger en bild av HELA kommunen. Lättillgänglig! En 
Näsingebo ska kunna gå in på Näsinge-fliken och läsa om sitt eget samhälle och 
framför allt kunna informera sig om ärenden av allmänintresse som berör 
området. Badande kring vår långa kust ska kunna hämta information om 
kommunens senaste vattenprover: vid Seläter, i Krokstrand, på Koster.

Varför skulle det vara bra med flikar? Delaktigheten stärks. Det är en stor vinst när 
kommuninvånarna känner sig sedda, och att vår kommun månar, inte bara om 
stadskärnan, utan även om angelägenheter ute i bygderna som också kan ge 
ansenliga avtryck på näringsliv, kulturturism m m. En annan viktig fördel är att de 
lokala flikarna erbjuder kommunens tjänstemän och politiker praktisk orientering i 
landskapet eftersom de ger en kortfattad information om kommundelarnas 
särdrag. Den kan även ge värdefull information till presumtiva 
kommuninnevånare.

Hur skulle det gå till? Den som är redaktör för kommunens hemsida i dag, får nu 
en extra uppgift att sköta. Hen måste utveckla ett system för att göra urval av 
kommunala ärenden som kan vara adekvata. Hen ska också ansvara för att 
presentationen av varje kommundel uppdateras och att sidan hålls fräsch.

Vilka kommundelar gäller det? Enklast vore att använda redan befintliga 
geografiska strukturer. Till exempel hembygdsföreningar och/eller 
samhällsföreningar. De finns i Strömstad, Seläter, Hogdal, Näsinge/Lommeland, 
Skee, Överby, Rossö, Tjärnö, Koster och Krokstrand.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

att lokala ”flikar” införs på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 100 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Motion från Mia Öster, Vänsterpartiet
Beslut kommunfullmäktige 2019-03-28 § 100

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet
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KS/2019-0192 

KF § 100 Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är vidsträckt. I öster ligger samhällen med egen fjord och 
egna paraboler ut mot världen. I norr finns, förutom de magnetiska 
handelsområdena, levande bygder med skog, fiolspelmän och aktiva byalag. 
Söderut breder åkrar och gårdar ut sig i ett nät av jordbruksproduktion. I väster 
glittrar havet och föser folkströmmen hit och dit, allt efter temperatur och tillgång 
på räka. 

Vänsterpartiet anser att en kommun som är dryga två mil bred och nästan lika 
lång måste ha en hemsida som ger en bild av HELA kommunen. Lättillgänglig! En 
Näsingebo ska kunna gå in på Näsinge-fliken och läsa om sitt eget samhälle och 
framför allt kunna informera sig om ärenden av allmänintresse som berör 
området. Badande kring vår långa kust ska kunna hämta information om 
kommunens senaste vattenprover: vid Seläter, i Krokstrand, på Koster. 

Varför skulle det vara bra med flikar? Delaktigheten stärks. Det är en stor vinst när 
kommuninvånarna känner sig sedda, och att vår kommun månar, inte bara om 
stadskärnan, utan även om angelägenheter ute i bygderna som också kan ge 
ansenliga avtryck på näringsliv, kulturturism m m. En annan viktig fördel är att de 
lokala flikarna erbjuder kommunens tjänstemän och politiker praktisk orientering i 
landskapet eftersom de ger en kortfattad information om kommundelarnas 
särdrag. Den kan även ge värdefull information till presumtiva 
kommuninnevånare. 

Hur skulle det gå till? Den som är redaktör för kommunens hemsida i dag, får nu 
en extra uppgift att sköta. Hen måste utveckla ett system för att göra urval av 
kommunala ärenden som kan vara adekvata. Hen ska också ansvara för att 
presentationen av varje kommundel uppdateras och att sidan hålls fräsch. 

Vilka kommundelar gäller det? Enklast vore att använda redan befintliga 
geografiska strukturer. Till exempel hembygdsföreningar och/eller 
samhällsföreningar. De finns i Strömstad, Seläter, Hogdal, Näsinge/Lommeland, 
Skee, Överby, Rossö, Tjärnö, Koster och Krokstrand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att lokala ”flikar” införs på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mia Öster, Vänsterpartiet 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-03-28 

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 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Motion 
200190301 
Vänsterpartiet 
Mia Öster 

Landsbygdspolitik 

Ge ansikte åt kommunens olika delar. Inför lokala flikar på kommunens 
hemsida.   

   Strömstads kommun är vidsträckt. I öster ligger samhällen med egen fjord och egna 
paraboler ut mot världen. I norr finns, förutom de magnetiska handelsområdena, levande 
bygder med skog, fiolspelmän och aktiva byalag. Söderut breder åkrar och gårdar ut sig i 
ett nät av jordbruksproduktion. I väster glittrar havet och föser folkströmmen hit och dit, 
allt efter temperatur och tillgång på räka. 

Vänsterpartiet anser att en kommun som är dryga två mil bred och nästan lika lång måste 
ha en hemsida som ger en bild av HELA kommunen. Lättillgänglig! En Näsingebo ska 
kunna gå in på Näsinge-fliken och läsa om sitt eget samhälle och framför allt kunna 
informera sig om ärenden av allmänintresse som berör området. Badande kring vår långa 
kust ska kunna hämta information om kommunens senaste vattenprover: vid Seläter, i 
Krokstrand, på Koster. 

Varför skulle det vara bra med flikar? Delaktigheten stärks. Det är en stor vinst när 
kommuninvånarna känner sig sedda, och att vår kommun månar, inte bara om 
stadskärnan, utan även om angelägenheter ute i bygderna som också kan ge ansenliga 
avtryck på näringsliv, kulturturism m m. En annan viktig fördel är att de lokala flikarna 
erbjuder kommunens tjänstemän och politiker praktisk orientering i landskapet eftersom 
de ger en kortfattad information om kommundelarnas särdrag. Den kan även ge värdefull 
information till presumtiva kommuninnevånare. 

Hur skulle det gå till? Den som är redaktör för kommunens hemsida i dag, får nu en extra 
uppgift att sköta. Hen måste utveckla ett system för att göra urval av kommunala ärenden 
som kan vara adekvata. Hen ska också ansvara för att presentationen av varje 
kommundel uppdateras och att sidan hålls fräsch. 

Vilka kommundelar gäller det? Enklast vore att använda redan befintliga geografiska 
strukturer. Till exempel hembygdsföreningar och/eller samhällsföreningar. De finns i 
Strömstad, Seläter, Hogdal, Näsinge/Lommeland, Skee, Överby, Rossö, Tjärnö, Koster och 
Krokstrand. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 
att lokala ”flikar” införs på kommunens hemsida. 



______________________________                      
Mia Öster 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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/2018-0153

KS § 116 Svar på - motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny 
högstadieskola under mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
AB Strömstadslokaler har under de senaste åren gjort stora investeringar i 
fastigheten i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och 
hemkunskapssalar, samt multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och 
hållbar högstadieskola. Det fortsatta planeringsarbetet gällande 
Strömstiernaskolan kommer inkludera skolans långsiktiga behov av 
ändamålsenliga lokaler.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 186
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 56 med underlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 105
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny 
högstadieskola under mandatperioden.

Beslutet skickas till
Diariet



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

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

KS/2018-0153

KSau § 186 Svar på - motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny 
högstadieskola under mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
AB Strömstadslokaler har under de senaste åren gjort stora investeringar i 
fastigheten i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och 
hemkunskapssalar, samt multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och 
hållbar högstadieskola. Det fortsatta planeringsarbetet gällande 
Strömstiernaskolan kommer inkludera skolans långsiktiga behov av 
ändamålsenliga lokaler.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 56 med underlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 105
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26
Motionen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB 
Strömstadslokaler gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt 
ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena för att 
lägga grunden för en långsiktig och hållbar lokallösning.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-25 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
452 80 Strömstad 

BUN/2019-0112 

BUN § 56 Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola 
(V) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB Strömstadslokaler
gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt ventilationssystem,
bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena för att lägga grunden för
en långsiktig och hållbar lokallösning

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Stellan Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
AB Strömstadslokaler under de senaste åren gjort stora investeringar i fastigheten 
i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, samt 
multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar högstadieskola. Det 
fortsatta planeringsarbetet gällande Strömstiernaskolan kommer inkludera 
skolans långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. 

Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att de 
genomförda investeringarna har lagt grunden för en möjlig utveckling av skolan. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Motion 
KF 2018-03-27 
KSau 2019-03-27 
Skolutredning 2014 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB Strömstadslokaler
gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt ventilationssystem,
bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena för att lägga grunden för
en långsiktig och hållbar lokallösning



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-06-25 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
452 80 Strömstad 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0112 
BUN - Grundskola och förskoleklass   
Lisbeth Lunneryd, 0526-19 467   
   

 

   

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola (V) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB Strömstads-
lokaler gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt ventilations-
system, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena för att lägga 
grunden för en långsiktig och hållbar lokallösning 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022.  

AB Strömstadslokaler under de senaste åren gjort stora investeringar i fastigheten 
i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, samt 
multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar högstadieskola. Det 
fortsatta planeringsarbetet gällande Strömstiernaskolan kommer inkludera 
skolans långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler.  

Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att de genom-
förda investeringarna har lagt grunden för en möjlig utveckling av skolan.  

 

Ärendet  

Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
Kommunfullmäktige beslutade 27 mars att remittera motionen till kommun-
styrelsen vars arbetsutskott i sin tur 27 mars 2019 remitterat motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionen lyfter fram ett nuvarande och kommande utvecklingsbehov när det 
gäller högstadiets lokaler. Motionens intention ligger i linje med det utvecklings-
behov som framkom i den lokalutredning som avslutades 2014 och som hittills har 
lett till om- och tillbyggnader av flera F-6-skolor.  

Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadium. Det innebär att skolan har 
hela kommunen som upptagningsområde. Den äldsta västra delen av skolan, 

Barn- och utbildningsnämnden 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0112 
BUN - Grundskola och förskoleklass 

gamla samrealskolan, är byggd 1933 och den östra delen av skolan är byggd på 
1940-talet. I samband med införandet av grundskolan, i slutet av 1960-talet, 
byggdes skolan om och till.  

Strömstiernaskolan renoverades och byggdes om 1994 i samband med att den 
nya gymnasieskolan togs i bruk. Vid ombyggnaden fick också kommunala musik-
skolan nya lokaler vid Strömstiernaskolans aula-del. Mellan 2008 och 2010 
byggdes nya slöjdsalar och hemkunskapssalar. 2015 investerades cirka 15 miljoner 
i nytt ventilationssystem och bergvärme. Utöver detta har också källarplanet i 
östra delen renoverats för cirka 1,8 miljoner kronor för att skapa lektionssalar och 
fyra nya grupprum. Utomhusmiljön har också förbättrats genom uppförandet av 
en multiarena.  

Genom att elevantalet kommer att öka på Strömstiernaskolan behöver det 
långsiktiga lokalbehovet utredas och fastställas. Läsåret 2022/2023 kommer 
elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var cirka 440 elever, vilket ställer krav 
på utökade skollokaler. Utifrån den förväntade elevökningen, renoveringsbehov 
och behov av lokaler för gruppundervisning behöver man ta ett helhetsgrepp om 
skolans lokaler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till lokalutveckling för de verksamheter 
som idag har sin verksamhet i Strömstiernaskolans lokaler, det vill säga 
högstadiet, grundsärskolan och kulturskolan. 

Mot bakgrund av att AB Strömstadslokaler gjort stora investeringar i fastigheten 
det barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att högstadieverksamheten 
ska bedrivas på Strömstiernaskolan.  

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
En viktig del i elevernas arbetsmiljö är ändamålsenliga lokaler. Om eleverna inte 
har tillgång till ändamålsenliga lokaler i tillräcklig hög grad kommer det att på-
verka negativt deras möjligheter till kunskapsutveckling. Detta kan tillgodoses vid 
en till- och ombyggnad av Strömstiernaskolan.  

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
Det ekonomiska perspektivet kommer att belysas när förvaltningens förlag 
redovisas för nämnden hösten 2019. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Juridiskt perspektiv  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0112 
BUN - Grundskola och förskoleklass 

Miljöperspektiv   
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Skolutredning 2014 

Lisbeth Lunneryd 
Utredare 
0526-19 467 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-192 10 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 



Kent Hansson och Nicklas Faritzon (Version 6 – 2014-10-08) 
STRÖMSTADS KOMMUN | BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN  

Översyn upptagningsområden 
Möjliga förändringar på kort och på lång sikt för optimalt lokalutnyttjande 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [1] 

FörordFörordFörordFörord    

Strömstads kommun har de senaste fyra åren haft en kraftig expansiv utveckling med en hög 
befolkningsökning. Det är glädjande att kommunen växer och får nya invånare, men det ställer 
samtidigt krav på att förvaltningarna ska hinna anpassa sina verksamheter till volymökningarna. 
Detta har varit tydligt för Barn- och utbildningsförvaltningen, framför allt genom ett ökat behov 
av förskoleplatser. Men volymökningen har också inneburit att elevantalet i grundskolan blivit 
högre, med ökade behov av resurser och lokaler som följd.  

När en kommun växer till invånarantalet är det viktigt med god framförhållning, annars är risken 
stor att man hamnar i dyra ad hoc-lösningar. Föreliggande utredning ska ses mot bakgrund av 
detta, då syftet har varit att skapa ett bra underlag för strategiska beslut gällande skolornas lokaler 
på kort och på lång sikt.  

Översynen har genomförts i etapper under 2013 och våren 2014. Den skriftliga samman-
ställningen har gjort under maj månad. Utredningsarbetet gällande skolornas lokalbehov har 
gjorts i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningens rektorer.  

Vi vill framföra ett tack till Björn Richardsson, Elin Solvang, Göran Wallo, Thomas Karlsson, 
Kenth Hansson och Johnny Carlsson för att ni tagit er tid att hjälpa oss med informationen 
gällande bostadsbyggandet i kommunen.  

Härmed är uppdraget slutfört. 

Strömstad 3 juni 2014 

Förord Förord Förord Förord till till till till version 6version 6version 6version 6    

Översynen presenterades i sin första version för Barn- och utbildningsnämnden den 5 juni 2014. 
På nämndens sammanträde i augusti redogjorde respektive partigrupp för sina synpunkter på 
rapportens innehåll. Samtidigt lämnade Rossö samhällsförening in en skrivelse med önskemål om 
komplettering. Partigruppernas synpunkter och skrivelsen finns att läsa som bilagor.  

Under processen har rapporten reviderats och den sjätte versionen innehåller, förutom smärre 
redaktionella förändringar, en redogörelse för generationsväxling på Rossö, Tjärnö och för 
Mellegårdens upptagningsområde, samt utökad elevstatistik för samtliga skolor. Vi har även tagit 
hänsyn till synpunkterna från Rossö samhällsförening gällande prognosen för elevutvecklingen 
utifrån framtida bostadsbyggande på Rossö.  

Strömstad 8 oktober 2014 

Kent Hansson Nicklas Faritzon 
Controller Utredare 
Barn- och Utbildningsförvaltningen Barn- och Utbildningsförvaltningen 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [2]  
 

 

  

     



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [3] 

InnehållInnehållInnehållInnehåll    

Sammanfattning sid 5 

1. Inledning sid 7 
Uppdraget sid 7 
Syfte sid 7 
Utgångspunkter sid 7 
Metod sid 7 
Tidigare utredningar sid 9 
Uppdragets genomförande sid 9 
Disposition sid 9 

2. Upptagningsområden sid 11 
Nuvarande upptagningsområden sid 11 
Upptagningsområdenas funktion sid 12 
Tidigare genomförda förändringar av upptagningsområden sid 12 
Tidigare utredningar gällande upptagningsområden sid 12 

3. Skolskjutstrafiken sid 13 
Organisation och omfattning sid 13 
Lagstiftning och regler gällande skolskjuts sid 13 
Trafikförhållanden och vägarnas beskaffenhet sid 14 
Tidigare utredningar sid 14 

4. Demografi sid 16 
Befolkningsutveckling sid 16 
Inflyttning sid 17 
Invandring sid 18 
Födelsetal sid 19 
SCB:s befolkningsprognos sid 20 
Framtida elevantal sid 20 
Sammanfattning sid 21 

5. Byggnation – Bostäder sid 22 
Pågående bostadsbyggande sid 23 
Framtida bostadsbyggande sid 23 
Bostadsområdenas åldersfördelning sid 24 
Generationsväxling sid 25 
Sammanfattning sid 26 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [4] 

6. Skolstruktur sid 27 
Nuvarande skolstruktur i grundskolan sid 27 
Tidigare utredningar sid 27 
Årskurs 6 sid 28 
Delningstal och lokalernas ventilationskapacitet sid 29 
1990-talets ”babyboom” sid 29 
Odelsbergsskolan sid 30 
Valemyrskolan sid 32 
Bojarskolan sid 33 
Skee skola sid 35 
Mellegårdens skola sid 36 
Tjärnö skola sid 37 
Rossö skola sid 38 
Koster skola sid 39 
Strömstiernaskolan sid 40 

7. Avslutande diskussion sid 41 

8. Källor sid 46 

9. Bilagor sid 47 
Statistik elevutveckling kommunens skolor sid 47 
Befolkningsprognos 2014-2032 i Strömstad sid 58 
Partigruppernas synpunkter sid 59 
Skrivelse från Rossö Samhällsförening sid 61 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [5] 

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

UpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområden    

- Strömstads kommun är indelad i åtta upptagningsområden.
- Strömstiernaskolan, kommunens enda högstadieskola, har hela kommunen som

upptagningsområde.
- Syftet med upptagningsupprådena är att kommunen ska kunna planera och följa upp sin

skolverksamhet på ett förutsebart och effektivt sätt.
- Upptagningsområdet avgör vilken skola eleven ska gå på och rätten till skolskjuts.
- Föräldrar kan välja skola i annat upptagningsområde i mån av plats, med då upphör rätten

till skolskjuts.
- Upptagningsområdenas gränsdragning styr antalet elever i respektive skola.
- Antalet bostäder och in- och utflyttning inom ett upptagningsområde påverkar

elevantalets utveckling.

SkolskjutsSkolskjutsSkolskjutsSkolskjuts    

- Skolskjutstrafiken är organiserade utifrån att så få fordon som möjligt behöver användas.
- Skolskjutstrafiken startar strax efter kl 07:00 och går via ytterskolorna in mot centrum.
- Skolskjutsorganisationen påverkar skolornas start- och sluttider.
- Hemturerna från respektive F-6 skola går i två omgångar 12:30 respektive 14:30.
- Säkra skolvägar definieras utifrån vägens hastighet, trafikintensitet, belysning, säkra av- 

och påstigningsplatser.
- Vägarnas beskaffenhet kan i vissa fall vara ett problem för skolskjutstrafiken, framför allt

vintertid. I och med att det finns elever boende utmed dessa vägsträckor måste vägarnas
trafikeras. Det innebär att man inte kan undvika dessa vägar genom att förändra
upptagningsområdena.

Ökad befolkningÖkad befolkningÖkad befolkningÖkad befolkning    

- Strömstads kommun har ett bra geografiskt läge med närhet till Norge och en god
arbetsmarknad utifrån gränshandeln som skapat goda tillväxtmöjligheter.

- De senaste fyra åren har Strömstads befolkning ökat från 11 800 till 12 500.
- Befolkningstillväxten beror till övervägande del på ökad inflyttning.
- En stor andel av de inflyttade är barnfamiljer.
- Volymökning har påverkat Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet både när det

gäller behovet av förskoleavdelningar, särskilt stöd och förberedelseundervisning.

FFFFortsatt inflyttningortsatt inflyttningortsatt inflyttningortsatt inflyttning    

- Bra geografiskt läge och en god arbetsmarknad skapar förutsättningar för expansion,
vilket gör att det är rimligt att anta att befolkningsökningen fortsätter.

- Planering och byggnation av nya bostäder skapar förutsättningar för ytterligare
inflyttning.
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BefolkningsprognosBefolkningsprognosBefolkningsprognosBefolkningsprognos    

- SCB:s befolkningsprognos från 2012 gällande Strömstads kommun är underestimerad, 
redan idag är det faktiska antalet invånare högre än prognosen. 

- SCB:s prognos är justerad av förvaltningen utifrån ett högre flyttningsnetto. 
- Den justerade prognosen visar att befolkningsutvecklingen de närmsta 10 åren fortsatt 

kommer att vara hög. 
- Inom åldersgrupperna 6-15 år uppskattas antalet barn öka med cirka 270 fram till år 2025. 

 

BostadsbyggandeBostadsbyggandeBostadsbyggandeBostadsbyggande    

- Inom den närmsta 10-årsperioden planeras byggnation av drygt 700 bostäder i  
Strömstads kommun. 

- Inom 5-8 år kommer cirka 575 bostäder att vara färdigställda i områdena Canning, 
Mällbydalen/Seläter, Stare och Skee. 

- Det planerade bostadsbyggandet kommer framför allt att påverka centralskolornas 
elevantal. 

 
SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

    
Utredningen visar att det framför allt är centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett 
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerat bostadsbyggande. Bojarskolan kan ställas om 
till en två-parallellig1 skola för att ta emot ett ökande elevantal. Odelsbergsskolans ökade lokal-
behov kan lösas genom att föra över områdena Stare, Hålkedal, Hällekind och Tången till 
Bojarskolan. Ett sådant alternativ skulle dock medföra att Bojarskolan får ett elevantal mellan 350 
till 400 elever. Därför är det viktigt att förutsättningarna för Bojarskolans möjligheter att växa 
undersöks innan beslut fattas om förändringar av upptagningsområdena. Kan inte Tången 
överföras till Bojarskolan behöver Odelsbergsskolan utöka sina skollokaler.    
 
Skees och Mellegårdens lokalbehov, utifrån ökat elevantal, bör tas med i det pågående arbetet 
kring förskolelokaler så att samordningsvinster kan göras. Förändringar av Mellegårdens och 
Skees upptagningsområden hjälper inte till att avlasta skolornas ökade elevantal, mer än 
marginellt.  
 
Ö-skolorna, Tjärnö, Koster och Rossö kommer utifrån befintlig befolkningsstatistik att ha 
samma eller ett minskat elevantal. Bostadsbyggandet och generationsväxlingen i dessa 
upptagningsområden kan leda till att fler barnfamiljer flyttar in och detta bör därför tas med i den 
fortsatta planeringen.  
 
Sammantaget visar utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid och 
dess lokalbehov. Enligt elevstatistiken behöver förändringar göras inför läsåret 2016/2015. 
Därför måste politiska beslut fattas under hösten 2014 utifrån utredningens resultat och därefter 
behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan med Strömtadslokaler. 
  

                                                 
1 En två-parallellig skola har två klasser i varje årskurs. 
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1.1.1.1. InledningInledningInledningInledning    
 

UppdragUppdragUppdragUppdragetetetet    

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2012 att uppdra åt förvaltnings-
chefen att genomföra en översyn av kommunens upptagningsområden.2 Bakgrunden till beslutet 
var framför allt de senaste årens befolkningsutveckling som ställer krav god framförhållning 
gällande strategisk lokalplanering. 
 
Översynens skulle presenteras våren 2013, men under maj 2013 begärde förvaltningschefen att få 
ytterligare tid för uppdraget av nämnden.  
 
Uppdraget att genomföra översynen lämnades till utredare Nicklas Faritzon på Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Under våren 2014 har också controller Kent Hansson varit delaktig i 
utredningsarbetet.  
 

Syftet Syftet Syftet Syftet     

Översynen har utgått från frågeställningen: 
 

- Kan kommunens upptagningsområden förändras så att skolorna kan bereda plats för ett 
ökande antal elever i grundskolan utifrån ett optimalt lokalutnyttjande? 

 
 

UUUUtgångspunktertgångspunktertgångspunktertgångspunkter    

Utgångspunkterna i översynen har varit: 
 

- Så liten förändring som möjligt i skoltrafiken, utifrån god ekonomisk hushållning 
- Att nuvarande skolstruktur med åtta F-6 skolor och en högstadieskola ska vara intakt 
- Att koncentrera eventuella till- och ombyggnader till så få skolor som möjligt, utifrån god 

ekonomisk hushållning 
 

MetodMetodMetodMetod    

Demografi 
För att kunna besvara översynens frågeställning har grundskolornas befintliga elevantal och 
SCB:s befolkningsprognos från 2012 använts. Befintligt elevantal har dels hämtats från för-
valtningens elevregister Extens och det kommunala invånarregistret (KIR). Genom att använda 
statistiken för antalet folkbokförda barn i åldrarna 0-5 år och antalet inskrivna barn i grundskolan, 
har förvaltningen kunnat göra en framskrivning för respektive grundskolas elevutveckling till 
läsåret 2019/2020. Den faktiska elevutvecklingen presenteras i kapitlet Skolstruktur i form av 
diagram för respektive skola.  
 
Som underlag för den prognosticerade elevutvecklingen till följd av in- och utflyttning har SCB:s 
befolkningsprognos använts. Den beställdes av kommunen hösten 2012 och gäller perioden 
2012-2032. I och med de senaste årens stora befolkningsutveckling i kommunen stämmer 

                                                 
2 BUN-protokoll; 2012-09-20 § 65 
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prognosen inte längre. Prognosen har därför justerats upp utifrån de senaste fyra årens genom-
snittliga flyttningsnetto.3 Även om den framtida befolkningsutvecklingen kanske inte når samma 
nivå som de senaste fyra åren ger prognosen en bättre bild av den framtida befolknings-
utvecklingen än SCB:s.  
 
Upptagningsområden 
När det gäller att ta fram olika alternativ för skolornas upptagningsområden har GIS4 använts. 
Genom att göra sökningar över hur eleverna bor i upptagningsområdena har beräkningar kunnat 
göras på hur eventuella förändringar påverkar elevantalet på respektive skola. Dessa beräkningar 
finns i sin helhet i bifogad bilaga.  
 
Bostadsbyggande 
En annan viktig faktor för upptagningsområdena, utöver det faktiska och prognostiserade 
elevantalet, är byggnationen av bostäder. Bostadsbyggandet är en indikator på var i kommunen 
behovet av förskola och skola finns och kommer att finnas. I samarbete med tjänstemän från 
Miljö- och byggförvaltningen 5, kommunledningskontoret 6 och Strömtadslokaler 7 har 
kommunens pågående och framtida bostadsbyggande analyserats utifrån antagna, pågående och 
planerade detaljplaner.  
 
Vidare påverkar ett bostadsområdes ålderssammansättning elevantalet i en skola. Med hjälp av 
GIS har ålderssammansättningen i kommunens nya och äldre villa/radhus-, och lägenhets-
områden analyserats. Utifrån resultatet har sedan de planerade bostadsområdenas ålders-
sammansättning kunnat prognostiseras.  
 
Skolstruktur, delningstal och ventilation 
Tillsammans med grundskolans rektorer har respektive skolas verksamhet, lokaler och framtida 
behov analyserats. För att kunna uppskatta respektive skolas maximala elevvolym har begreppet 
delningstal och ventilationskapacitet använts.  
 
Delningstal definieras som det antal elever då en klass behöver delas för att fysiskt få plats i ett 
klassrum. Ventilationskapacitet definieras som det högsta antal personer som kan vistas i ett 
klassrum med bibehållen acceptabel inomhusklimat. Det finns idag inga nationella riktlinjer för 
delningstal, så som det fanns när skolan var statligt detaljreglerad, utan det får avgöras utifrån 
skollokalernas storlek och beskaffenhet.8 Däremot finns det riktlinjer från Arbetsmiljöverket för 
ventilationens dimensionering.9  
 
Utifrån ventilationskapaciteten och storleken på klassrummen varierar delningstalen för centrum-
skolorna mellan 28 och 30 elever. Strömstiernaskolan, som tidigare haft ventilationskapacitet i 

                                                 
3 Flyttningsnetto är skillnaden mellan inflyttning - utflyttning 
4 GIS är ett kommunövergripande verksamhetsstöd i form av kartor som utgår från fastighets- och folkbokförings-
registret 
5 Elin Solvang; Plan- och byggchef Miljö- och byggförvaltningen 
6 Björn Richardsson; översiktplanerare 
7 Göran Wallo, Kenth Hansson, Johnny Karlsson och Tomas Carlsson 
8 Delningstalen var centralt fastställda i förordning och reglerade resurserna som baserades på givna gruppstorlekar. 
För lågstadiet var delningstalet 25 elever och för mellan- och högstadiet 30 elever. Om elevantalet översteg 
delningstalet erhölls resurser för en helklass till.  
9 (AFS 2013:3) Enligt Arbetsmiljöverket ska en lokal ha ett uteluftsflöde som uppgår till minst 7 liter per sekund och 
person som normalt vistas i respektive utrymme med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund. 
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sina klassrum på 20 personer, kommer under sommaren att få ny ventilation. Denna är 
dimensionerad för 30 personer per klassrum.  

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    

Under åren har både skolskjutsorganisationen och det framtida lokalbehovet utretts. 1995 och 
2013 genomfördes extern översyn av skolskjutsorganisationen. Översynen 2013 inkluderade 
också upptagningsområdena.10 

Under hösten 2001 genomförde kommunen en lokalrevision. Bakgrunden till revisionen var ett 
kraftigt ökat elevantal i grundskolan och att förvaltningen ville ta fram en effektiv och rättvis plan 
för hur lokalbeståndet skulle utnyttjas och utvecklas.11 2008 genomfördes ytterligare en externa 
lokalrevision gällande kommunens skollokaler, men då på initiativ av fastighetsförvaltaren 
Strömstadslokaler.12  

Våren 2009 genomfördes en förstudie gällande en eventuell om- och tillbyggnad av Mellegårdens 
skola.13 Utöver detta har det också genomförts mindre interna utredningar gällande Skee skola, 
Rossö skola och Bojarskolan.  

Utredningarna kommer, där det finns anledning att referera till deras slutsatser, att behandlas mer 
utförligt i de följande kapitlen.  

Uppdragets genomförandeUppdragets genomförandeUppdragets genomförandeUppdragets genomförande    

Underlaget till kapitlet Byggnation – Bostäder har tagits fram i samarbete med översiktplanerare 
Björn Richardsson och bygg- och planchef Elin Solvang, samt Göran Wallo och Thomas 
Karlsson från Strömstadslokaler.14 Underlaget till kapitlet Skolstruktur har tagits fram i samarbete 
med rektor Eva Hoffström, rektor Reimer Johansson, rektor Lisbeth Lunneryd, Rektor Sissel 
Röd, rektor Lina Magnusson och rektor Heléne de Leeuw.  

DispositionDispositionDispositionDisposition    

I andra kapitlet behandlas kommunens upptagningsområden. I kapitlet beskrivs kortfattat 
upptagningsområdenas utformning och funktion, samt tidigare förändringar.  

I tredje kapitlet behandlas skolskjutstrafiken. I kapitlet beskrivs skolskjutsorganisationen och 
gällande lagstiftning och begreppet säkra skolvägar. 

I fjärde kapitlet behandlas demografin. I kapitlet beskrivs de senaste årens befolkningsutveckling 
utifrån antal och åldersfördelning. Vidare beskrivs den prognostiserade befolkningsutvecklingen 
för perioderna 2014-2020 och 2021-2032. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

I femte kapitlet behandlas bostadsbyggandet. I kapitlet beskrivs pågående, planerat och framtida 
bostadsbyggande i kommunen och på vilket sätt detta påverkar skolornas elevantal. I kapitlet 

10 Förstudie skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun (2013) 
11 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001 
12 Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun 
13 Mellegårdens skola i Strömstads kommun – Förstudie maj 2009 
14 Strömstadslokaler är kommunens fastighetsbolag och ansvarar för underhåll och drift av de kommunala lokalerna 
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analyseras även ålderssammansättningen i befintliga bostadsområden och hur sammansättningen 
antas se ut i de nya. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  
 
I sjätte kapitlet behandlas kommunens skolstruktur. I kapitlet beskrivs respektive grundskolas 
faktiska elevutveckling utifrån befintlig befolkningsstatistik, lokalbehov och prognostiserad 
elevökning. I kapitlet finns också en redogörelse för slutsatserna som 2001 års och 2008 års 
lokalrevision kom fram till och en diskussion kring årskurs 6.  
 
Sista kapitlet är en sammanfattande diskussion där förvaltningens slutsatser redovisas.  
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2.2.2.2. UpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområden

Nuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområden    

I centrala Strömstad finns tre upptagningsområden: Bojarskolan, Valemyrsskolan och Odels-
bergsskolan. Gränsen mellan de norra och södra områdena utgörs av Strömsvattnet. I väster 
finns upptagningsområdet Koster och i sydväst Tjärnö och Rossö. I kommunens östra del åter-
finns Mellegårdens och Skees upptagningsområden. I och med att Strömstad endast har en 
högstadieskola, Strömstiernaskolan, har den också hela kommunen som sitt upptagningsområde. 

Kommunens åtta nuvarande upptagningsområden har funnits sedan slutet av 1970-talet, med 
några smärre justeringar. Bakgrunden till upptagningsområdena är den kyrkliga sockenindelning, 
som på sin tid reglerade de gamla små- och folkskolornas elevunderlag.  

2.1 2.1 2.1 2.1 Karta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområde    
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UUUUpptagningsområdenpptagningsområdenpptagningsområdenpptagningsområdenas funktionas funktionas funktionas funktion    

Syftet med upptagningsupprådena är att kommunen ska kunna planera och följa upp sin skol-
verksamhet på ett förutsebart och effektivt sätt. Utgångspunkten är att man tillhör den skolan 
som finns i det upptagningsområde man bor i. Det innebär att upptagningsområdenas gräns-
dragningar styr antalet elever i respektive skola. Antalet bostäder, samt in- och utflyttning inom 
ett upptagningsområde påverkar skolans elevutveckling över tid.  
 
Det är inte bara skoltillhörighet som styrs av upptagningsområdena, utan även kommunens skol-
skjutsorganisation. Om man går i den skola som finns i upptagningsområdet och uppfyller 
avståndsreglerna har man rätt till skolskjuts.  
 

Genomförda fGenomförda fGenomförda fGenomförda förändringarörändringarörändringarörändringar    av av av av upptagningsområdenaupptagningsområdenaupptagningsområdenaupptagningsområdena    

I takt med att kommunens skolstruktur har förändrats har också upptagningsområdena 
förändrats. I början av 2000-talet förändrades Skee skolas upptagningsområde, så att Björke kom 
att tillhöra Rossö skola.15 Bakgrunden var en skrivelse från föräldrarna och personal som föreslog 
förändringen utifrån att skolan behövde öka elevunderlaget.16  
 
I samband med att Nordby skola lades ner höstterminen 2005 kom dessa elever att tillhöra 
Mellegårdens upptagningsområde. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag var till en början 
att området skulle tillhöra Skees upptagningsområde17, med efter starka föräldraprotester kom det 
att tillhöra Mellegården. 
 

När Tångenområdet i centrala Strömstad började bebyggas 2004 kom det av trafiksäkerhetsskäl 
att tillhöra Odelsbergsskolans upptagningsområde, trots att gränsen mellan de norra och södra 
områdena går mitt i Strömsvattnet.18 
 

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    gällande upptagningsområdengällande upptagningsområdengällande upptagningsområdengällande upptagningsområden    

Lokalrevision 2001, som också hade till uppgift att se över upptagningsområdena konstaterade i 
sin rapport att dessa kunde vara intakta, förutom smärre justeringar mellan Valemyrskolan och 
Bojarskolan.19 Förändringen skulle tillföra Valemyrskolan fler elever och härigenom frigöra lokal-
utrymme på Bojarskolan.20  
 
Under vintern 2013 anlitade Barn- och utbildningsförvaltningen företaget Optiplan för en över-
syn av kommunens skolskjutsorganisation. Översynen hade till syfte att kartlägga eventuella 
effektiviseringsmöjligheter, men hade också till syfte att se över upptagningsområdena utifrån ett 
ökat elevantal. I rapporten, som presenterades i april 2013, och som byggde på förvaltningens 
faktiska elevstatistik21, konstaterades att Odelsbergsskolans, Mellegårdens och Skees upptagnings-
område behövdes förändras för att kunna ta emot ett växande elevantal.22 Enligt Optiplan 
behövde förändringen vara genomförd senast hösten 2017.23  

                                                 
15 BUN-protokoll 2001-02-21 § 14 
16 BUN/2001-0018 
17 BUN/2003-0113 
18 Beslutet gällande Tången var ett tjänstemannabeslut och inte ett nämndbeslut 
19 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 2 
20 Ibid.; sid 30 
21 Statistiken baserades på faktiskt elevantal och tog inte hänsyn till in- och utflyttning 
22 Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun; sid 39 
23 Ibid.; sid 42 
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3.3.3.3. SSSSkolskjutkolskjutkolskjutkolskjutstrafikenstrafikenstrafikenstrafiken

Organisation och omfattnOrganisation och omfattnOrganisation och omfattnOrganisation och omfattninginginging    

Kommunens skolskjutsorganisation innefattar både skoltrafiklinjer (900-linjer) och kollektiv-
trafiklinjer (800-linjer). Skoltrafiklinjerna finansieras helt och hållet av kommunen, medan 
kollektivtrafiklinjerna har en annan finansieringsform24 och krav på färdbevis. 

Samtliga F-6 skolor, förutom Koster skola, och Strömstiernaskolans högstadium har skolskjuts-
elever.25 Skolskjutstrafiken är organiserad utifrån att så få fordon som möjlighet ska behöva 
användas. Trafiken startar strax efter klockan 07:00 och går via kommunens ytterskolor in mot 
centrum för att anlända till Strömstiernaskolan och Strömstad Gymnasium vid halv niotiden. 
Hemturerna går i två omgångar från respektive ytterskola26 (12:30 och 14:30). En sista hemtur går 
dagligen från Strömstiernaskolan och gymnasiet strax före 16:00.  

I och med att skolskjutsarna hämtar upp och släpper av elever vid ytterskolorna på sin väg in mot 
Strömstiernaskolan och gymnasiet styr organisationen skolornas start- och sluttider.  

Tabell 3.Tabell 3.Tabell 3.Tabell 3.1 1 1 1 ––––    SSSStart och sluttider ltart och sluttider ltart och sluttider ltart och sluttider läsåret 2013/2014äsåret 2013/2014äsåret 2013/2014äsåret 2013/2014    för skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutselever    

SkolaSkolaSkolaSkola    StarttidStarttidStarttidStarttid    Sluttid åk 1Sluttid åk 1Sluttid åk 1Sluttid åk 1----3333    Sluttid åk 4Sluttid åk 4Sluttid åk 4Sluttid åk 4----6666    Sluttid åk Sluttid åk Sluttid åk Sluttid åk 7777----9999    

Bojarskolan 08:00 12:40 13:50/14:45 

Odelsbergsskolan 08:20 13:10 14:10/15:30 

Mellegårdens skola 08:05 13:40 14:20 

Skee skola 08:10 12:15 14:30 

Rossö skola 08:15 12:15 14:45 

Tjärnö skola 07:45 11:00 14:15 

Strömstiernaskolan 08:45 13:40 två dagar 
15:40 

Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts 

Skollag 
Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts 
från en uppsamlingsplats i anslutning till elevens bostad till den skola där utbildningen bedrivs 
och tillbaka. Vid beslut om skolskjuts ska kommunen ta hänsyn till:  

- färdvägens längd
- trafikförhållandena
- funktionshinder hos en elev
- eller någon annan särskild omständighet

24 Kollektivtrafiklinjerna finansieras via skatter och avgifter.   
25 Under läsåret 2013/2014 har Valemyrskolan haft elever från Koster i årskurs 4-6, vilka har skolskjuts. Utöver dessa 

har skolan inga skolskjutselever 
26 Rossö, Tjärnö, Mellegården och Skee 
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Skollagen säger inget om vilka avstånd, mellan bostad och skola, som berättigar till skolskjuts, 
utan det är upp kommunen att besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.  

Från och med den 1 juli 2011 är skolskjuts en rättighet och kommunens beslut kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär. Enligt förarbetena till skollagen ska möjligheten att överklaga öka 
rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare.27 Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts endast 
överklagas genom laglighetsprövning.28 Rätten till skolskjuts upphör om eleven väljer att gå i en 
annan skola än den som finns inom upptagningsområdet. När rätten till skolskjuts upphör får 
vårdnads-havarna själva anordna skolskjuts.  

Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för kommunens skolskjutsorganisa-
tionen och antas av Barn- och utbildningsnämnden. Reglementet innehåller riktlinjer och nivåer 
för skolskjutsen så som exempelvis avståndsregler.  

TrafikförhållandeTrafikförhållandeTrafikförhållandeTrafikförhållanden och vägarnas beskan och vägarnas beskan och vägarnas beskan och vägarnas beskaffenhetffenhetffenhetffenhet    

Kommunen ska, som tidigare nämnts, vid beslut om skolskjuts ta hänsyn till trafikförhållandena i 
förhållande till säkra skolvägar. Skollagen definierar inte vad som menas med säkra skolvägar, 
men utifrån vedertagen praxis och rättsfall handlar det om siktförhållanden, vägens bredd, andel 
tung trafik, fordonens hastighet, trafikintensitet, belysning, säkra av- och påstigningsplatser.29 

Vägarnas beskaffenhet kan i vissa fall vara ett problem framför allt vintertid. I och med att det 
finns elever boende utmed dessa vägsträckor måste vägarnas trafikeras. Det innebär att man inte 
kan undvika vägar med sämre beskaffenhet genom att förändra upptagningsområdena. 

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    

Under mitten av 1990-talet genomfördes en extern översyn av skolskjutsverksamheten av trafik-
konsult Roger Tviksta. Resultatet och slutsatserna av översynen var att kommunen hade en 
optimal och kostnadseffektiv skolskjutsorganisation. 

Under vintern 2013 anlitade Barn- och utbildningsförvaltningen företaget Optiplan för en 
översyn av kommunens skolskjutsorganisation utifrån att Västtrafik skulle göra en ny 
upphandling av skolskjutsar. Översynen hade till syfte att kartlägga om det fanns eventuella 
effektiviseringsmöjligheter inom skolskjutsorganisationen i samband med upphandlingen.  

Företaget presenterade sin rapport i april 2013 och konstaterade där att kommunens skolskjuts-
organisation var kostnadseffektiv och optimerad utifrån aktuellt skolskjutsbehov och kom-
munens geografiska beskaffenhet. Däremot konstaterade Optiplan att Barn- och utbildnings-
förvaltningen saknade en helhetsbild över skolskjutsverksamheten, bland annat gällande upp-
handling, avtal och planering. Optiplan rekommenderade därför förvaltningen att ta kontroll över 
dessa områden.30 

27 Proposition 2009/10:165; sid 381 
28 Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom 

att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter här beslutet fattades. 
Domstolen prövar inte innehållet i beslutet.  

29 Skolskjutshandbok – SKLKommentus; sid 18-19 
30 Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun; sid 9 
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4.4.4.4. DemografiDemografiDemografiDemografi

BefolkningsutveBefolkningsutveBefolkningsutveBefolkningsutvecklingcklingcklingckling    

Strömstads kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. 

På Kommunfullmäktiges omvärldsanalys, den 24 april 2014 förklarade kommunens översikts-
planerare Björn Richardsson att befolkningsutvecklingen till övervägande del beror på inflyttning. 
Hans analys och förklaring till befolkningsutveckling var kommunens geografiska läge, närheten 
till Norge med pendlingsavstånd, och en gynnsam arbetsmarknad utifrån gränshandeln.  

Enligt Björn Richardsson är befolkningsökningen större än vad som kan förklaras utifrån kom-
munens bostadsbyggande. Under de senaste åren har kommunen inte uppnått målet i den 
strategiska i boendeplanen om en årlig byggnation på 100-150 bostäder.31 Mot bakgrund av detta 
drog Björn Richardsson slutsatsen att det också är många fritidsboende som de senaste åren om-
vandlats till åretruntbostäder.   

Björn Richardsson menade också att det är rimligt att anta att befolkningsutvecklingen fortsätter 
de närmsta åren; bostadsbyggandet tar fart och enligt Handelns Konjunkturinstitut förväntas 
gränshandeln fortsätta att öka, om än i mindre takt. Strömstad har dessutom, i sin strategiska 
plan, utvecklingsmål som ska leda till 13 000 invånare 2015.32  

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.1 1 1 1 ----    Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006----2013)2013)2013)2013)    

Källa: SCB (2014-05-23) 

Tabell 4.1 - Befolkningsutveckling och flyttningsnetto Strömstads kommun 2006-2013 

ÅrÅrÅrÅr    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Totalt antal 11 569 11 558 11 607 11 690 11 808 12 010 12 295 12 480 

Netto totalt  98 31 72 98 107 200 260 187 

Netto 0-15 år 11 -2 13 9 32 53 42 46 

Källa: SCB 

31 Strategisk boendeplan för Strömstads kommun; sid. 9 
32 Strategisk plan – Strömstads kommun; sid 2 
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InflyttningInflyttningInflyttningInflyttning    

Under perioden 2010-2013 har kommunen ökat med totalt 754 personer, varav drygt en fjärde-
del, 173 personer är i åldrarna 0-15 år. Detta är en markant ökning från föregående fyra-årsperiod 
då motsvarande siffra är 299 respektive 31. I diagram 4.2 redovisas flyttningsnettot 33 totalt samt 
för varje åldersgrupp under perioden 2006-2013. Diagrammet visar tydligt att flyttningsnettot 
ökat de senaste fyra åren, framför allt gällande förskolebarn och barn i grundskolans årskurs 1-6.  
 
Flyttningsnettot i åldersgruppen visar också att antalet inflyttade barnfamiljer ökat. Det är framför 
allt inflyttningen, men också ett ökat födelsetal, som är orsaken till att det uppstått ett stort behov 
av förskoleplatser. Mot bakgrund av detta har kommunen de senaste tre åren öppna 12 nya för-
skoleavdelningar. Inför hösten 2014 öppnas ytterligare 6 nya avdelningar då Mällby förskola tas i 
bruk.  
 
Inflyttningen har också påverkat elevantalet och behovet av resurser inom grundskolan. Det är 
framför allt centrumskolornas34 elevantal i årskurserna 1 och 4 som ökat. Skolorna har nu pro-
blem med att få plats med fler elever, utan att behöva göra klassdelningar.  
 
I takt med att elevantalet ökat har också behovet av resurser till särskilt stöd blivit större. 
    
    
    
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.2 2 2 2 ----    Flyttningsnetto Flyttningsnetto Flyttningsnetto Flyttningsnetto Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun 0000----15 år (200615 år (200615 år (200615 år (2006----2013)2013)2013)2013)    
 

 
 
Källa: SCB (2014-05-23) 
 
        

                                                 
33 Flyttningsnettot är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade 
34 Odelsbergsskolan, Valemyrskolan och Bojarskolan 
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InvandringInvandringInvandringInvandring    

De senaste årens befolkningsökning har också inneburit att antalet barn och elever med annat 
modersmål än svenska ökat i kommunen. Det genomsnittliga invandringsnettot under perioden 
2006-2009 är 6 personer jämfört med perioden 2010-2013 då motsvarande siffra var 25 personer. 
(se diagram 4.3) 
 
Ett ökat antal invandrade barn och ungdomar med annat modersmål än svenska påverkar både 
förskolans och skolans verksamheter. I förskolan har behovet av tolkar och modersmålsstöd ökat 
under den senaste fyra-årsperioden. I grundskolan har behovet av förberedelseundervisning, 
undervisning i Svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmål35 och modersmåls-
undervisning ökat de senaste fyra åren.  
 
    
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.3333    ––––    Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun 0000----15 år (200615 år (200615 år (200615 år (2006----2013)2013)2013)2013)    

 

 
  
Källa: SCB (2014-05-23) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Eleverna med annat modersmål än svenska har enligt skollagen rätt studiehandledning på sitt modersmål. Stödet 
ska ges i de ämnen eleven behöver.   
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FödelsetalFödelsetalFödelsetalFödelsetal    

Under de senaste fyra åren har även födelsetalen ökat i Strömstads kommun. Det genomsnittliga 
födelsetalet har under perioden legat på 144 barn.36 Så som tidigare nämnts har detta påverkat be-
hovet av förskoleplatser, men födelsetalen kommer också att påverka elevantalet i grundskolan 
om några år.  

Stora barnkullar har förekommit tidigare i kommunen. Under slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet var fördelstalen i Sverige höga, utifrån att den stora barnkullen ”60-talisterna” fick 
barn. Då var det genomsnittliga födelsetalet 158 barn. ”Babyboomens” barnkullar befann sig i 
förskolan under åren 1989-1994, i grundskolans årkurs 1-6 under åren 1995-2005 och i årkurs-
erna 7-9 mellan åren 2001 och 2008. Hur dessa stora elevkullar bereddes plats i skolan behandlas 
i avsnittet Skolstruktur. 
 

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.4444    ----    Antal föddaAntal föddaAntal föddaAntal födda    Strömstads kommun underStrömstads kommun underStrömstads kommun underStrömstads kommun under    perioden 20perioden 20perioden 20perioden 2006060606----2013 2013 2013 2013     
 

 
 

Källa: SCB (2014-05-23) 
 

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.54.54.54.5    ----    Antal föddaAntal föddaAntal föddaAntal födda    i Strömstadi Strömstadi Strömstadi Strömstad    kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986----1995199519951995    
 

 
 

Källa: SCB (2014-05-23) 
                                                 
36 SCB:s födelsestatistik utgår från mammans folkbokföringsadress. När barnet föds registreras det i statistiken 
utifrån mammans folkbokföringsadress. Det innebär att det kan skilja mellan MVC:s och SCB:s siffror gällande 
födelsetal i och med att mamman kan vara inskriven på MVC utan att vara folkbokförd i kommunen. 
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SCB:s BefolkningsprognosSCB:s BefolkningsprognosSCB:s BefolkningsprognosSCB:s Befolkningsprognos    

Hösten 2011 beställde Strömstads kommun en befolkningsprognos av Statistiska Centralbyrån 
(SCB). Prognosen omfattar perioden 2012-2032 och är uppdelad i åldersgrupper och bygger på 
estimerat födelsenetto och flyttningsnetto.  

När SCB:s prognoskurva för åren 2014-2019, gällande grundskolans åldersgrupper, jämförs med 
det faktiska elevantalets utvecklingskurva ligger dessa två i nivå med varandra (se diagram 4.6). 
Det innebär att SCB:s prognos är underestimerad, då den faktiska utvecklingskurvan inte inne-
håller den framtida inflyttningen. Hade SCB:s prognos stämt skulle den ha varit högre än den 
faktiska utvecklingskurvan. Däremot stämmer SCB:s födelseestimering på 143 barn per år. Under 
de senaste fyra åren har, som tidigare redovisats, det genomsnittliga födelsetalet i kommunen 
legat på 144 barn. 

För att kunna använda prognosen för att uppskatta skolornas elevutveckling behöver den alltså 
justeras upp, med hänsyn till framtida inflyttning. I den justerade prognosen har vi utgått från de 
senaste fyra årens genomsnittliga flyttningsnetto för åldrarna 0-15 år. Antagandet är att flyttnings-
nettot under perioden 2014-2019 ligger på samma genomsnittliga nivå som under perioden 2010-
2013.  

I och med att födelsetalet påverkas av antalet invånare är det också rimligt att anta att födelsetalet 
ökar i takt med befolkningsutvecklingen. I och med att SCB:s prognos bygger på ett för litet 
flyttningsnetto så blir det förväntade födelsetalet sannolikt också för lågt. Att justera prognosen 
utifrån ett ökat födelsetal kräver dock bearbetning i flera led och vi har därför valt att inte göra 
detta. Det innebär att förvaltningens justerade prognos troligtvis är i underkant.  

Framtida elevantal Framtida elevantal Framtida elevantal Framtida elevantal 

Kort sikt 
Förvaltningens justerade prognos visar att elevantalet i grundskolan kommer att öka med 170 
barn under perioden 2014-2020. Det totala antalet elever kommer därför år 2020 att minst uppgå 
till 1 460.  

DDDDiagram 4.6 iagram 4.6 iagram 4.6 iagram 4.6 ––––    ElevprognosElevprognosElevprognosElevprognos    Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun 6666----15 år (201415 år (201415 år (201415 år (2014----2019)2019)2019)2019)    

Källa: SCB (2014-05-23) 
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Lång sikt 
Den justerade prognosen för perioden 2020-2032 visar att elevantalet ökar fram till år 2025 för 
att därefter plana ut. Prognosen, som troligtvis är i underkant, visar att elevantalet under den 
närmsta 10-årsperioden ökar med cirka 270 elever.  
 
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.7 4.7 4.7 4.7 ----    ElevprognosElevprognosElevprognosElevprognos    Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun åldrarna 6åldrarna 6åldrarna 6åldrarna 6----15 år 15 år 15 år 15 år (2020(2020(2020(2020----2032)2032)2032)2032)    

 

 
 
Källa: SCB och förvaltningens justerade prognos 

    

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

De senaste årens positiva befolkningsutveckling i Strömstads kommun har, som vi sett ökat 
andelen barn i åldrarna 0-15 år. Detta har lett till ett utökat behov av förskoleplatser och av 
resurser till undervisning för nyanlända elever och särskilt stöd. Ökningen har också påverkat 
centrumskolorna som idag har svårigheter, att i vissa årskurser, ta emot fler elever, utan att 
behöva dela klasser.  
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Seläter/Källviksdalen 

Mällbydalen 
Mellbyhöjden 

Lilla Åseröd 

5.5.5.5. Byggnation Byggnation Byggnation Byggnation ––––    BostäderBostäderBostäderBostäder    
 
För att kunna planera lokalbehovet för kommunens skolor räcker det inte med att ha kunskap 
om den framtida befolkningsutvecklingen; vi måste också veta var bostadsbyggandet kommer att 
ske. En kommuns bostadsbyggande ger nämligen en indikation på var barnfamiljer kommer att 
bosätta sig och härigenom ge viktigt underlag till den strategiska lokalplaneringen gällande skolan.  
 
Bostadsbyggandet är en indikator på en kommuns möjligheter till tillväxt. I kommunens 
Strategiska boendeplan anges att kommunen skall verka för ”att genom en långsiktigt hållbar 
planering med fokus på tillgänglighet i olika boendeformer utveckla och bevara Strömstads 
kommuns attraktiva boendemiljöer” med ett mål på att årligen bygga 150 bostäder.37  
 
 
Karta 5.1 Karta 5.1 Karta 5.1 Karta 5.1 ––––    UtvecklingsUtvecklingsUtvecklingsUtvecklings----    och bostadsområdenoch bostadsområdenoch bostadsområdenoch bostadsområden    StrömstadStrömstadStrömstadStrömstad    

 
 
  

    

     

                                                 
37 Strategisk boendeplan för Strömstads kommun; sid 9 
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Pågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggande    

Norr om Strömstad i Mällbydalen pågår byggnation av bostäder. Detaljplanen omfattar totalt 
cirka 200 bostäder. Idag finns där 35 villatomter, vilka till största delen är bebyggda, och under 
hösten 2014 påbörjar Strömstadsbyggen byggnation av 40 lägenheter. Ytterligare 120 bostäder i 
form av villor och parhus förväntas vara klara inom 5 år.  

I Skee är detaljplanen för Hjältsgård antagen och omfattar ett 25-tal villatomter. Området för-
väntas vara fullt utbyggt inom 3-5 år. I Stare, söder om centrala Strömstad, finns 12 villatomter 
klara för byggnation och på Tjärnö finns en antagen detaljplan för områden Nyckleby som om-
fattar ett 20-tal villatomter.  

Karta 5.2Karta 5.2Karta 5.2Karta 5.2    ––––    Centrala StrömstadCentrala StrömstadCentrala StrömstadCentrala Strömstad    

Framtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggande    

I centrala Strömstad pågår detaljplanearbetet gällande området Canning. Där planeras mellan 180 
till 350 lägenheter och kan börja bebyggas inom 3 år. Fullt utbyggt förväntas Canning vara om 10 
år. 

På Rådhusberget, som byggdes under slutet av 1960-talet, har Strömstadsbyggen planer på att 
bygga ytterligare ett 100-tal lägenheter. Ett annat mindre område i centrala Strömstad är Sadel-
makaren där ett 40-tal lägenheter planeras. Detaljplanarbetet har dock inte påbörjats, varken för 
Rådhusberget eller Sadelmakaren, vilket gör att det dröjer minst 4-5 år innan byggnation kan på-
börjas.  

I Seläter/Källviksdalen nordväst om centrala Strömstad detaljplaneras ett område som omfattar 
ett 25-tal villatomter. Området förväntas vara fullt utbyggt inom 5 år.  

Canning 

Rådhusberget 

Valemyrskolan 
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Ett annat större utvecklingsområde är Mällbyhöjden i centrala Strömstad. Där finns det möjlighet 
att bygga upp mot 600 bostäder i form av lägenheter och villor. I och med att detaljplanearbetet 
inte är påbörjat kommer byggnationen inte att kunna starta förrän om tidigast om 5-8 år. Det 
innebär att området kan vara fullt utbyggt om cirka 15 år.  
 

När det gäller området Lilla Åseröd, söder om Stare pågår detaljplanearbete som omfattar cirka 
100 bostäder i form av villor och lägenheter. I och med att detaljplanen troligtvis blir överklagad 
när den antas och att man under våren hittat sandödlor i området är det i dagsläget osäkert när 
och hur omfattande bostadsbyggandet kommer att bli. 
 

Den nya fördjupade översiktsplanen (FÖP) för södra skärgården, som antogs hösten 2013 
medger cirka 130-150 nya bostäder. Översiktsplanen har resulterat i ett nytt planprogram för 
norra Rossö. Detta väntas medge minst 30 bostäder genom en eller flera detaljplaner under den 
närmsta 5-årsperiod.38 
 

Bostadsområdenas Bostadsområdenas Bostadsområdenas Bostadsområdenas åldersfördelningåldersfördelningåldersfördelningåldersfördelning    

För att kunna göra en prognos över var barnfamiljer kan tänkas bosätta sig i Strömstads kommun 
är det viktigt att analysera åldersfördelningen i befintliga bostadsområden.  
 

En analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via kommunens GIS-
system, visar att barnfamiljerna är i majoritet inom de nybyggda villaområdena. I områden med 
nyproducerade lägenheter är däremot andelen över 65 år hög. I de nya villaområdena Ånneröd, 
Stare och Tången är andelen barn i åldrarna 0-14 är så hög som 35 % och andelen över 65 år inte 
mer än cirka 5 %.  
 

Det är därför högst rimligt att anta att de planerade villaområdena i kommunen kommer att ha en 
större andel barnfamiljer än äldre. Utifrån analysen är det också rimligt att anta att de nya lägen-
heterna på Canning och Rådhusberget kommer att få en större andel äldre 
 
Diagram 5.1 – Adel yngre och äldre i nybyggda villa- och lägenhetsområde 

 

 
 

Källa: GIS (2014-05-23) 

                                                 
38 Fördjupad översiktsplan – Södra kustområdet, sid 44 ff.  
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Generationsväxling Generationsväxling Generationsväxling Generationsväxling 

I kommunens äldre villaområden ser åldersfördelningen annorlunda ut. En analys av ålders-
fördelningen för villaområdena i centrala Strömstad (Röd, Solbo/Idrottsgatorna, Mariedal) och 
Skee visar att andelen över 65 år i genomsnitt är 22 %. Det är en stor skillnad jämfört med 
andelen äldre i de nybyggda villaområdena där genomsnittet är 5 %.  

Eftersom det planeras att byggas många nya lägenheter i centrala Strömstad under den närmsta 
femårsperioden är det högst sannolikt att en generationsväxling kommer att ske. Det innebär 
också att andelen barnfamiljer kommer att öka i kommunens gamla villaområden, vilket i sin tur 
påverka elevantalet i berörda upptagningsområde.  

Diagram 5.2 – Adel yngre och äldre i gamla villaområde 

Källa: GIS (2014-05-23) 

Diagram 5.3 – Adel yngre och äldre på Rossö, Mellegården och Tjärnö 

Källa: GIS (2014-05-23) 
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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Bostadsbyggandet kommer att öka i Strömstads kommun inom de närmsta 5-årsperioden och 
inflyttningen av barnfamiljer kommer att ställa krav på utökade skollokaler.  

Byggnationen i Mällbydalen kommer inom en snar framtid att påverka elevantalet på Bojarskolan. 
Görs en jämförelse med Ånneröds och Stares nybyggda villaområden, där det i genomsnitt bor 
1,2 barn per hushåll, tillför byggnationen av 150 villatomter i Mällbydalen och i Seläter/Källviks-
dalen cirka 100 nya barn i årskurs F-6 under en femårsperiod. Det innebär också ett ökat antal 
förskolebarn på cirka 60 i området. 

Även om andelen barn är högre i villaområden kommer de nya lägenheterna på Canning och 
Rådhusberget att öka elevantalet på Valemyrskolan. I och med att byggnationen ligger några år 
fram i tiden dröjer det dock innan det påverkar elevantalet.  

De framtida bostadsbyggandet på Mällbyhöjden, som dock ligger 10 år fram i tiden, kommer att 
påverka Bojarskolans elevantal. Sker en byggnation av Lilla Åseröd, söder om Stare kommer detta 
att påverka Odelsbergsskolans elevantal.  

När det gäller generationsväxlingen i de gamla villaområdena är det svårare att uppskatta hur stor 
en ökning kommer att bli. Det är dock rimligt att anta att elevantalet på Odelsbergsskolan, som 
till största delen har barn från villaområden, kommer att öka.  

Analysen visar också att andelen äldre i befintligt bostadsbestånd på Rossö och Tjärnö är hög, 
vilket troligtvis kommer att leda till en generationsväxling inom några år. När det gäller Melle-
gårdens upptagningsområde visar analysen att en generationsväxling redan påbörjats.  

Generationsväxlingen måste också finnas med i lokalplaneringen för Skee skola, då samhället till 
stor del består av villor, även om generationsväxlingen där redan har startat.  
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6.6.6.6. SkolstrukturSkolstrukturSkolstrukturSkolstruktur    
 

Nuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolan    

I Strömstads kommun finns en högstadieskola, Strömstiernaskolan som är placerad i centrala 
Strömstad. I centrala Strömstad finns också tre F-6 skolor; Bojarskolan, Valemyrskolan och 
Odelsbergsskolan. Utöver detta finns Koster skola med undervisning i årskurs 1 till 3. Sydväst 
om centrala Strömstad ligger Tjärnös och Rossös F-6 skolor. I ytterområdena i östra delen av 
kommunen återfinns F-6 skolorna Mellegården och Skee. 
 
Nuvarande skolstruktur har funnits sedan mitten av 1970-talet, med undantag från Bojarskolan 
som byggdes 1991 och Nordby skola som avvecklades 2005. Det finns en politisk enighet om att 
kommens skolstruktur inte ska förändras.  
 

Tidigare utredningTidigare utredningTidigare utredningTidigare utredning    

Lokalrevision 2001 
Under våren 2001 gjorde en arbetsgrupp inom Barn- och utbildningsförvaltningen en mindre 
utredning om det framtida lokalbehovet inom förskola och skola. Bakgrunden var det ökade elev-
antal i grundskolans senare årskurser, till följd av ”babyboomen”. Utredningen visade att det 
fanns behov av utökade skollokaler och man föreslog därför en byggnation av en ny 6-9 skola i 
norra delen av Strömstad.39 
 
Utifrån arbetsgruppens slutsatser gav Barn- och utbildningsnämnden i juni 2001 Strömstads-
lokaler i uppdrag att genomföra en mer omfattande lokalrevision gällande förskolan och grund-
skolan.40 Utgångspunkten för revisonen var det ökade elevantal i grundskolan och behovet av att 
ta fram en effektiv och rättvis plan för hur lokalbeståndet skulle nyttjas och utvecklas.41 Lokal-
revisionen utgick från den då gällande rektorsorganisationen med ett norra och ett södra rektors-
område och en framtida skolstruktur med F-5 skolor och 6-9 skolor.42 
 
Lokalrevisionen visade att det inte fanns behov av att bygga en helt ny 6-9 skola, så som arbets-
gruppen under våren kommit fram till. Däremot ansåg revisionen att det fanns behov av till-
byggnader i storleksordningen 1 300-1 600 m2 för att klara av det växande elevantalet.43 Olika 
förslag till framtida lösningar presenterade; bland annat en tillbyggnad av Odelsbergsskolan och 
Valemyrskolan, samt en ombyggnad av Strömstiernaskolan.44  
 
Resultatet, utifrån lokalrevisionens förslag, blev så småningom att Odelsbergsskolan revs och 
byggdes om i etapper och att Tångens förskola byggdes. Någon tillbyggnad av Valemyrskolan 
respektive ombyggnad av Strömstiernaskolan blev aldrig av.  
 
  

                                                 
39 Lokalbehov – För- och grundskolan i Strömstad 2005-; BUN/2001-0091 
40 BUN-protokoll 2001-06-20 § 60 
41 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 2 
42 Ibid.; sid 3 
43 BUN/2002-0133 - Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering 
44 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 5 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [28]  
 

 

Lokalrevision 2008 
2008 genomfördes åter igen en lokalrevision, men då på initiativ av Strömstadslokaler gällande 
kommunens skollokaler. Bakgrunden till lokalrevisionen var bland annat lokalproblem på 
Strömstiernaskolan och beslutet att utveckla musikskolan till kulturskola. Strömstadslokalers och 
Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning var att beslut om lokallösningar måste fattas 
utifrån en helhetssyn på verksamheternas utveckling och framtida lokalbehov. Syftet med 
revisionen var därför att få ett samlat grepp om det framtida lokalbehovet för grundskolans 
verksamhet, inklusive förskoleklasser, fritidsverksamhet och särskola.45 
 
Revisionen visade att det utifrån det befintliga lokalbeståndet och det beräknade lokalbehovet, 
fanns ett överskott eller besparingspotential på 8 000-11 000 m2 under perioden 2007 till 2020. 
Revisionens bedömning och förslag var därför att kommunen skulle minska sina skollokaler.46 
Förslaget om minskat lokalbestånd realiserades dock aldrig. Däremot blev revisionen utgångs-
punkt för ett fortsatt arbete där Strömstadslokaler i samarbete med Barn- och utbildnings-
förvaltningen tog fram underhållsplaner och riktlinjer gällande ansvar för skollokalerna.47  
 
Revisionens slutsatser och bedömning kan knappast längre sägas vara relevanta då kommunens 
befolkningstillväxt nu i stället skapar ett behov av utökade skollokaler. Grundskolans volym-
ökning de senaste fyra åren, på 173 elever, har kunnat tas emot i verksamheten tack vare det 
överskott som funnits tidigare. Nu börjar den överkapaciteten att ta slut, vilket leder till ökat 
lokalbehov både på kort sikt och på lång sikt.   
 

ÅrskurÅrskurÅrskurÅrskurs 6s 6s 6s 6    

Tidigare förslag och diskussioner 
Under perioder har det förekommit diskussioner både på politisk nivå och förvaltningsnivå 
gällande organisationen av årkurs 6.  
 
Lokalrevisonen 2001 arbetade utifrån flera olika alternativ med en 6-9 skola. Dåvarande för-
valtningschef motiverade en 6-9 skola utifrån att det fanns kunskapsmål och nationella prov i 
årkurs 5 och 9, och att årkurs 6 då var en start på den senare delen av grundskolan, snarare än en 
avslutning på den tidigare. Förvaltningschefen menade också att språkundervisningen i svenska 
och moderna språk kunde jämnas ut och att ungdomarna i årskurs 6 var mer socialt mogna och 
tillhörde 7:or mer än 5:or. Därtill skulle den nya lärarutbildningen inriktas mot tidigarelärare och 
senarelärare. Detta sammantaget, menade förvaltningschefen, gjorde det motiverat att förändra 
skolstrukturen mot F-5 skolor och 6-9 skolor.48 
 
Förslaget till ny skolstruktur fanns med i det fortsatta arbetet efter lokalrevisionen 2001, men 
kom aldrig att realiseras. Orsakerna var framför allt ett starkt föräldramotstånd, men också att en 
förändring skulle minska elevunderlaget på ytterskolorna.49 Det ska dock i sammanhanget på-
pekas att frågan om en 6-9 skola aldrig var uppe till politisk behandling. Beslutet att inte arbeta 
vidare med förslaget om en 6-9 skola togs av förvaltningschefen.50 
 

                                                 
45 Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun; sid 3 
46 Ibid.; sid 39 
47 BUN-protokoll 2009-11-05 § 66 
48 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 3 
49 BUN/2002-0133 – Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering  
50 Ibid. 
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Stadieindelad skola 
Dagens läroplan LGR-11 och kursplanerna har, till skillnad från sin föregångare, ett tydligt fokus 
på tre stadier (åk 1-3, 4-6 och 7-9). Kursplanerna har ett central innehåll som är indelat utifrån de 
tre stadierna och kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven i årskurs 6 är en tillgång för 
hela F-6 skolan där innehåll och rättning ger god kompetensutveckling i ämnena och en ökad 
samsyn kring bedömning.  Betygssättningen i åk 6, stärks genom stadieindelning i och med att 
lärarna har goda underlag över tid och kännedom om elevernas kunskapsutveckling.  

Lärarutbildningen är numera organiserad utifrån stadieindelningen och nuvarande skolstruktur 
skapar goda förutsättningar för rektor att organisera för behörighet i arbetslagen. Den 16 maj gav 
dessutom regeringen Skolverket i uppdrag ta fram ett förslag till en stadieindelad timplan, vilket 
förstärker stadieindelningen ytterligare. Skolverket ska presentera sitt förslag senast den 1 
december 2014.51 

Vid en skolstruktur med en 6-9 skola skulle lärarna få svårt att greppa över gränserna i kurs-
planernas kravnivåer och det centrala innehållet, i och med att de utgår från två stadier. Under-
visningen på F-5 skolorna skulle å sin sida sakna helhet utifrån att stadiet 4-6 bryts inför årkurs 6. 
En sådan förändring mot en 6-9 skola skulle sammantaget innebära att kommunens skolor inte 
har möjlighet att arbeta utifrån läroplanens pedagogiska uppdrag och det skulle i sin tur påverka 
elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 

Nuvarande skolstruktur F-6 och 7-9 är i enlighet med läroplanen och kursplanernas upplägg 
utifrån stadieindelningen. 

Delningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitet    

Det som är avgörande för en skolas möjlighet att ta emot elever är klassrummens storlek och 
lokalernas ventilationskapacitet. Om elevantalet blir för stort i en klass behöver den delas, dels 
utifrån att eleverna fysiskt ska få plats, men också utifrån gällande normer för inomhusmiljön.  

Som nämndes i inledningens metodavsnitt används begreppen delningstal och ventilations-
kapacitet för att uppskatta respektive skolas maximala elevvolym.   

Utifrån ventilationskapaciteten och storleken på klassrummen är delningstalen för centrum-
skolorna mellan 28 och 30 elever. Strömstiernaskolan, som tidigare haft ventilationskapacitet i 
sina klassrum på 20 personer, kommer under sommaren att få ny ventilation, vilken är dimen-
sionerad för 30 personer per klassrum.     

1990199019901990----talets talets talets talets ””””babybabybabybaby----boomboomboomboom””””    

Som beskrevs i kapitlet om demografi hade Strömstad ett högt födelsetal under slutet av 1980-
talet och fram till mitten av 1990-talet, den så kallade ”baby-boomen”. Dessa barn befann sig i 
grundskolan under åren 1995 till 2008.  

År 2001 fanns det 1 075 elever i årkurserna F-6 och 415 elever i årskurserna 7-9. Det totala 
antalet elever i grundskolan uppgick till 1 490. Jämfört med dagens elevantal i grundskolan på 

51 U2014/3489/S; sid 2 
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1 264 är det en differens på 226 elever. Det stora elevantalet kunde då hanteras inom befintliga 
skollokaler. 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet byggdes bostadsområdena Västra Berget, 
Sjöboskogen och Hattmakaren. Där av kom majoriteten av barnkullarnas elever att tillhöra 
Bojarskolan. Skolan var då en två-parallellig skola med 222 elever jämfört med dagens 155. 
Genom att skolan endast hade 3 förskoleavdelningar med totalt 45 barn, kunde grundskolans 
stora elevantal rymmas. Det kan i sammanhanget vara viktigt att nämna att maxtaxe-reformen i 
förskolan infördes 2001, vilket gjorde att efterfrågan på förskoleplatser var betydligt lägre under 
denna period. 

Odelsbergsskolan hade år 2001 ett elevantal på cirka 330 elever, vilket kan jämföras med dagens 
305. På den tiden var skolan inte ombyggd och hade inte kapacitet att ta emot ett så stort
elevantal. Det löstes genom att årskurs 6 hade sin undervisning i Strömstiernaskolans gamla
gymnasiepaviljong, men tillhörde Odelsbergsskolan organisatoriskt.

När baby-boomens elevkullar kom till Strömstiernaskolan löstes lokalbehovet med hjälp av 
tillfälliga lösningar. Korridorernas tre uppehållsrum byggdes om till klassrum och paviljonger om 
sex klassrum ställdes upp på skolgården. Jämfört med idag hade Strömstiernaskolan då 8 fler 
klassrum.  

OdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolan 

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Odelsbergsskolan har funnits sedan mitten av 1960-talet och ligger i centrala Strömstad söder om 
Strömsvattnet. Skolan byggdes om och till i början av 1980-talet, men under åren 2006 och 2007 
revs den gamla skolan i etapper för att ersättas av en helt nybyggd skola.  

Den nya skolan byggdes utifrån ett elevantal på cirka 300 elever och med klassrumstorlek för 20 
till 25 elever.52 Skolan har ett delningstal mellan 25 till 28 elever. Under projekteringen gjordes 
dock förändringar av byggnationens omfattning, vilket bland annat ledde till att planerade 
personalutrymmen inte byggdes.  

Skolan har idag 305 elever och är kommunens enda två-parallelliga skola.53 Skolan inrymmer, 
förskoleklass, årkurs 1 till 6, förberedelseklass54 och fritidshemsverksamhet. Förskoleklassen har 
egna lokaler, medan fritidshemsverksamheten använder befintliga klassrum efter skolans slut. 
Skolan har egen idrottshall, skolmatsal, rörelserum och verkstad för textil, trä och bild.  

Skolgården har begränsat utrymme och kan inte utvidgas på grund av fastighetens läge. Under 
läsåret 2012/2013 togs dock en del av parkeringen i anspråk till en bollplan.  

Skolan saknar slöjd-, musik- och hemkunskapssalar och har därför undervisning i dessa ämnen på 
Strömstiernaskolan.  

52 BUN/2002-0133 
53 En två-parallellig skola har två klasser i varje årskurs. 
54 I förberedelseklassen undervisas de nyanlända eleverna framför allt i svenska, men även i andra ämnen 
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I takt med den senaste tidens elevökning har skolans övriga lokalutrymmen tagits i anspråk för 
undervisning. Idag är årskurs 2 delad på tre klasser utifrån ett stort elevantal, vilket har gjort att 
man tagit ett av förskoleklassens klassrum i anspråk. Förberedelseklassen har idag sin under-
visning i ett omgjort förråd och förskoleklassen sin undervisning delvis i bildverkstaden. Det 
ökade elevantalet har även påverkat skolmåltiderna, då det är svårt att få plats med alla elever i 
matsalen. Detta har lett till att en del av entrén tagits i bruk till matsal och att vissa elever äter i 
sina klassrum.   
 

Ansvarig rektor beskriver att skolan saknar ordentliga personalutrymmen så som arbetsplatser, 
samtalsrum och konferensutrymme. Som det är idag har personalen sina konferenser i klassrum, 
vilket gör att möten under dagtid är svåra att genomföra.  
 

Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Odelsbergsskolan visar att elevantalet ökar under den närmsta 5-
årsperioden med 40 elever. Den redovisade elevutvecklingen tar inte hänsyn till inflyttningen, 
vilket gör att ökningen med all sannolikhet kommer att blir större, utifrån en förväntad 
generationsväxling i befintligt bostadsbestånd.  
 
Idag har flera årkurser ett högt elevantal och enligt skolans rektor innebär det att Odelsbergs-
skolan inom en snar framtid kommer att behöva dela ytterligare årskurser i tre parallella klasser. 
Dessutom finns behov av att skapa lokalutrymme för förberedelseklassens undervisning. 
 

I och med att skolan endast är två-parallellig och anpassad för cirka 300 elever och 12 klasser 
kommer detta att innebära behov av utökade skollokaler eller förändrat upptagningsområde från 
och med läsåret 2016/2017. Skolan kan alltså inte ta emot det ökade elevantalet i befintligt 
upptagningsområde i nuvarande skollokaler. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera 
att skolans matsal och personalutrymmen i nuläget också är otillräckliga.  
 

Kommuns fastighetsförvaltare Strömtadslokaler gör i dagsläget bedömningen att det inte är 
möjligt att bygga ut Odelsbergsskolan för att möte det ökande elevantalet. De gör bedömningen 
utifrån att fastigheten har en begränsade yta. Däremot anser Strömtadslokaler att Odelsbergs-
skolan ska se över möjligheten att ha sin idrottsundervisning i den planerade sporthallen på 
Strömsvallen. Härigenom skulle en möjlighet skapas att bygga om idrottshallen till elevutrymmen.  
 

Diagram 6.1 – Odelsbergsskolans elevutveckling  
 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Valemyrskolan byggdes 1976 och ligger i centrala Strömstad norr om Strömsvattnet. Skolan har 
idag 151 elever och är en en-parallellig55 skola. Under läsåret 2013/2014 har skolan också haft 
elever i årskurs 4-6 från Koster skola. Skolan har ett delningstal mellan 28 till 30 elever.   
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, förberedelseklass, fritidshemsverksamhet, samt tre 
förskoleavdelningar. Förskoleklassen och fritidshemsverksamheten delar på lokaler. Skolan har 
egen idrottshall, skolmatsal och slöjdsalar.  
 
Skolan saknar musiksal och eleverna har därför musik på Strömstiernaskolan. Till hemkunskaps-
undervisningen används respektive klassrums pentry.  
 
Under de senaste åren har skolan haft en extra paviljong till förskoleklass och fritids. Den kom-
mer dock att avvecklas från och med juni 2014, eftersom förskolan återgår till två avdelningar 
och förskoleklass och fritids kan flytta tillbaka in i skolan.56 
 

Elevutveckling och lokalbehov 
Elevutvecklingen för Valemyrskolan visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden ligger 
på dagens nivå fram till läsåret 2018/2019 för att därefter öka. I och med att den redovisade 
elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att elevantalet kommer att bli 
högre.  
 

Idag har skolan en årskurs med 29 elever. Den kommer att behöver delas för att kunna ta emot 
fler elever. Däremot finns det utrymme i de andra årkurserna för att ta emot fler elever fram till 
2018/2019 då förskoleklassen förväntas få över 30 elever. Enligt skolans rektor kan det ökade 
behovet fram till 2018/2019 lösas inom befintliga skollokaler, men det finns inte möjlighet att 
dela klasser på grund av det endast finns 6 klassrum.  
    

Diagram Diagram Diagram Diagram 6.6.6.6.2 2 2 2 ––––    ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolans elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    
 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 

                                                 
55 Skolan är byggd för att endast ha en klass per årskurs 
56 Avvecklingen är möjlig att göra utifrån att Mällby förskola tas i bruk under augusti 2014 
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BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Bojarskolan byggdes 1991 och ligger i centrala Strömstad norr Strömsvattnet. Skolan byggdes 
utifrån den pedagogiska tanken med undervisning i åldersintegrerade klasser, vilket kom att 
påverka utformningen av skolans lokaler. Skolan har idag 155 elever och är en en-parallellig skola. 
Skolan har ett delningstal på 30 elever.  
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, fritidshemsverksamhet, samt fem förskole-
avdelningar. Förskoleklassen har egna lokaler och fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler 
med grundskolan och förskoleklass. Skolan har egen idrottshall, skolmatsal och musiksal.  
 
Skolan saknar slöjd- och hemkunskapssalar och eleverna har därför slöjd på Valemyrskolan och 
hemkunskap på Strömstiernaskolan   
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Bojarskolan visar att elevantalet ökar under den närmsta 5-årsperioden med 
25 elever. Eden redovisade elevutvecklingen tar dock inte hänsyn till inflyttningen. I och med att 
det finns flera bostadsområden under byggnation inom Bojarskolans upptagningsområde be-
räknas inflyttningen, utöver elevprognosen, att ge ytterligare en ökning på 100 elever de närmsta 
åren.  
 
Idag har skolan en klass (årkurs 4) med 28 elever och kommer att behöva delas för att kunna ta 
emot fler elever. Samtidigt är antalet elever i årskullen (årkurs 4) stort och samtliga centrumskolor 
har många elever i årskullens klasser. För att kunna ta emot nyinflyttade elever i den årskullen har 
förvaltningschefen, efter dialog med ansvariga rektorer, fattat beslut om att de ska placeras på 
Bojarskolan.  
 
Behov av extra klassrum kan lösas kommande läsår på Bojarskolan eftersom förskolan lämnar 
tillbaka lokaler, som en följd av att Mällby förskola öppnar i september. Det är däremot ingen 
hållbar lösning, då fler årskurser inom de närmsta åren med stor sannolikhet behöver delas. 
Läsåren 2016/2017 tangerar fyra årskurser skolans delningstal på 30 elever.   
 
För att lösa de ökade behovet av skollokaler behöver Bojarskolan ställas om till en två-parallellig 
skola. Planeringsarbetet måste påbörjas senast under hösten 2014.  
 
Strömstadslokaler bedömning är att det finns utvecklingsmöjligheter på Bojarskolans fastighet så 
som exempelvis tillbyggnad. Nuvarande skolbyggnads förskolelokaler skulle dessutom bygg-
tekniskt relativt lätt göras om till skollokaler. 
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Diagram Diagram Diagram Diagram 6.6.6.6.3 3 3 3 ––––    BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolans elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Skee skola byggdes under mitten av 1950-talet och ligger sydost om centrala Strömstad i Skee 
samhälle. Skolan har idag 127 elever och är en en-parallellig skola. Skolan har ett delningstal 
mellan 25-28 elever.  
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6 och fritidshemsverksamhet. Förskoleklassen och 
fritidshemsverksamheten har egna lokaler. Skolan har egen idrottshall, skolmatsal, musiksal, slöjd- 
och hemkunskapssalar.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Skee skola visar att elevantalet ökar med cirka 50 elever den närmsta 5-års-
perioden. Den redovisade elevutvecklingen tar dock inte hänsyn till inflyttningen, vilket gör att 
elevantalet sannolikt kommer att blir högre. Speciellt utifrån den förväntade generationsväxlingen 
i befintliga villa-område och byggnation i nya villaområden. 
 
Idag är det genomsnittliga elevantalet i årkurserna lågt. Exempelvis har årskurs 3 endast 10 elever 
och förskoleklassen 12 elever. Detta gör att skolan har kapacitet att kunna ta emot elevökningen 
under de närmsta fem åren. Från och med läsåret 2018/2019 förväntas dock förskoleklassen få 
ett elevantal runt 30. Det gör att den med stor säkerhet kommer att behöva delas.  
 
Utifrån den framtida elevprognosen behöver skolan därför ha kapacitet att dela upp till två års-
kurser. Man bör därför ta ett helhetsgrepp om skolans lokaler i samband med den nu pågående 
projekteringen för en ny förskola i Skee.   
 
    
Diagram 6.4Diagram 6.4Diagram 6.4Diagram 6.4    ––––    Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skolassss    elevutvecklingelevutvecklingelevutvecklingelevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Mellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Mellegårdens skola ligger nordost om centrala Strömstad och har funnits sedan senare delen av 
1800-talet. Under början av 2000-talet revs en av de gamla skolbyggnaderna för att ge plats åt nya 
lokaler. Skolan innefattar även en provisorisk paviljong för förskolan och skolan och ett skolhus 
från 1880-talet. Skolan har idag 67 elever. 
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, fritidshemsverksamhet, samt en förskoleavdelning. 
Förskoleklassen och fritidshemsverksamheten har egna lokaler. Skolan har egen idrottshall och 
skolmatsal. Skolan saknar slöjd- och hemkunskapssalar och eleverna har därför slöjd- och 
hemkunskap på Skee skola.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Mellegården visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden kommer 
att öka från dagens 67 elever. Det förväntade elevantalet 2019/2020 ligger strax över 100. Det är 
en ökning med cirka 45 elever. I och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar 
inflyttningen är det sannolikt att elevantalet kommer att bli något högre, även om inflyttningen i 
området inte förväntas bli hög.  
 
Inför nästa läsår 2014/2015 ökar antalet med 11 elever. Enligt ansvarig rektor skulle skolan till 
hösten behöva ha fem elevgrupperingar från förskoleklass upp till årskurs 6. Detta är dock inte 
möjligt att lösa inom befintliga skollokaler då man endast har tillgång till fyra fullstora klassrum. 
För att kunna möta de närmsta årens elevökning behöver skolan ha tillgång till fem klassrum. 
Den äldre skollokalen behöver moderniseras, alternativ bytas ut, utifrån att den inte är anpassad 
till verksamhetens behov.  
 
Det pågår för närvarande byggtekniska undersökningar gällande den tillfälliga paviljongen på 
Mellegården utifrån arbetsmiljöaspekter. Vid eventuella reparationer, ombyggnader eller 
ersättning av paviljongen är det viktigt att ta med det utökade lokalbehovet och behovet att 
modernisera den gamla skoldelen.  
    
Diagram 6.5Diagram 6.5Diagram 6.5Diagram 6.5    ––––    Elevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skola    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Tjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Tjärnö skola ligger sydväst om centrala Strömstad på ön Tjärnö. Skolan är byggd i slutet av 1800-
talet och har under de senaste 25 åren renoverats och byggts till i omgångar. Idag har skolan ett 
25-tal elever.  
 
Skolan inrymmer såväl skolverksamhet för årskurs F-6, som förskole- och fritidshems-
verksamhet. Skolan inrymmer också en förskoleavdelning. Förskolan har egna lokaler.  
 
Skolan har egen idrottshall och skolmatsal, men saknar slöjd-, musik och hemkunskapssal och 
eleverna har undervisning i dessa ämnen på Strömstiernaskolan.   
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevprutvecklingen för Tjärnö skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden 
kommer ligga runt 25 till 30 elever. Skolan har kapacitet att ta emot fler elever än dagens 25.  
I och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att 
elevantalet kommer att bli något högre, även om inflyttningen i området inte förväntas bli hög. 
Detta utifrån att de planerade bostadsområdet på Nyckleby troligtvis till största delen kommer att 
vara fritidsbostäder. 
 
Diagram 6.6Diagram 6.6Diagram 6.6Diagram 6.6    ––––    Tjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Rossö skolaRossö skolaRossö skolaRossö skola    

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning    av nuvarande lokalerav nuvarande lokalerav nuvarande lokalerav nuvarande lokaler    
Rossö skola ligger, så som Tjärnö, sydväst om centrala Strömstad. Skolan är byggd i början av 
1900-talet och har under de senaste 25 åren renoverats och byggts till i omgångar. Idag har skolan 
ett 50-tal elever.  

Skolan inrymmer såväl skolverksamhet för årskurs F-6, som förskole- och fritidshems-
verksamhet. Skolan inrymmer också en förskoleavdelning. Förskolan har egna lokaler.  

Skolan har egen idrottshall och skolmatsal, men saknar slöjd-, musik och hemkunskapssal och 
eleverna har undervisning i dessa ämnen på Strömstiernaskolan.   

Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Utifrån den faktiska befolkningsstatistiken, baserat på antalet folkbokförda barn, kommer elev-
utvecklingen för Rossö skola den närmsta 5-årsperioden att minska från dagens 55 till cirka 35. I 
och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att 
elevantalet kommer att blir högre. Det är svårt att göra en prognos, men utifrån att översikts-
planen för södra kustområdet (FÖP) medger av nybyggnation av bostäder och en kommande 
generationsväxling i befintligt villaområden, är det rimligt att anta att elevantalet under de närmsta 
året kommer att ligga kvar på samma nivå som idag.  

Diagram 6.7Diagram 6.7Diagram 6.7Diagram 6.7    ––––    Rossös Rossös Rossös Rossös skolaskolaskolaskolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Koster skolaKoster skolaKoster skolaKoster skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Koster skola ligger väster om centrala Strömstad på ön Koster. Ön har färjeförbindelse med 
fastlandet. Skolan är byggd under 1900-talets första hälft, men har renoverats i omgångar. Idag 
har skolan endast årskurs 1 till 3 omfattande totalt 9 elever. Under läsåret 2013/2014 har skolans 
elever i årskurs 4 till 6 gått på Valemyrskolan, vilket också kommer att ske under nästkommande 
läsår. Orsaken till detta är att förvaltningen inte har kunnat rekrytera någon lärare.  
 
Skolan inrymmer, förutom årkurs 1-3 även förskoleklass, fritidshemsverksamhet och en 
förskoleavdelning.  
 
Skolan har egen idrottshall, skolmatsal och musiksal, men saknar slöjd-, och hemkunskapssal. 
Tidigare hade eleverna i årskurs 4-6 slöjd och hemkunskap på Strömstiernaskolan.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Koster skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden kommer 
att minska. Ökning av elevantalet läsåret 2015/2016 i diagrammet nedan utgår ifrån att årkurs 4-6 
har sin undervisning på skolan. Inflyttningen i området förväntas vara låg utifrån ett lågt bostads-
byggande och höga fastighetspriser. 
 
Diagram 6.8 Diagram 6.8 Diagram 6.8 Diagram 6.8 ––––    Koster skolaKoster skolaKoster skolaKoster skolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens 
 

    

     

9

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Elevutveckling - Koster skola 2014-2021
Exklusive inflyttning



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [40]  
 

 

StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadium. Det innebär att skolan har hela kommunen 
som upptagningsområde. Den äldsta västra delen av skolan, gamla samrealskolan, är byggd 1933 
och den östra delen av skolan är byggd på 1940-talet. I samband med införandet av grundskolan, 
i slutet av 1960-talet, byggdes skolan om och till. De två skolbyggnaderna byggdes då ihop genom 
mittbyggnaden. I samband med detta byggdes också idrottshall, slöjd- och hemkunskapssalar. I 
början av 1980-talet byggdes nuvarande kök och skolmatsal.   
 
Skolan renoverades 1994 i samband med att gymnasiet flyttade till sina nya lokaler på Tången. 
1994 flyttade också kommunala musikskolan till egna lokaler på Strömstiernaskolan. Under åren 
2008 till 2010 byggdes nya slöjdsalar och hemkunskapssalar. Skolan kommer under sommaren 
2014 att få en ny ventilation.  
 
Idag har skolan 354 elever fördelade på tre årkurser och 15 klasser.  
    

Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Strömstiernaskolan visar att elevantalet under den närmsta 10-årsperioden 
kommer att öka från dagens 354 till 437. Den redovisade elevutvecklingen tar inte hänsyn till 
inflyttning. Utifrån att skolan har hela kommunen som upptagningsområde kommer elev-
ökningen att vara betydligt större.  
 

Som tidigare nämnts hade Strömstiernaskolan tillfälliga lokaler för att klara av ”babyboomens” 
stora elevkullar. Under läsåret 2007/2008 hade skolan 500 elever. I takt med de senaste årens 
minskade elevantal har skolan kunnat återställa provisoriska klassrum och avveckla paviljonger. 
Det innebär att Strömstiernaskolan idag inte har en överkapacitet på klassrum. Ansvarig rektor 
säger att dagens lokaler inte är anpassade för en optimal undervisning, framför allt utifrån att 
skolan saknar grupprum.   
 
Utifrån den förväntade elevökningen och utifrån ett renoveringsbehov behöver man ta ett 
helhetsgrepp om skolans lokaler.  
 

Diagram 6.9 Diagram 6.9 Diagram 6.9 Diagram 6.9 ––––    StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    elevutvecklingelevutvecklingelevutvecklingelevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens  
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7.7.7.7. AvlutaAvlutaAvlutaAvlutande diskussionnde diskussionnde diskussionnde diskussion

I den avslutande diskussionen sammanfattas skolornas framtida lokalbehov och möjliga 
förändringar av upptagningsområdena. Elevstatistiken för respektive skola och möjliga alternativ 
gällande framtida upptagningsområden finns återgivna i sin helhet i utredningens bilaga. 
Alternativen gällande framtida upptagningsområden utgår från att förändringen görs inför läsåret 
2016/2017 för samtliga årkurser.  

SkolskjutstrafikenSkolskjutstrafikenSkolskjutstrafikenSkolskjutstrafiken    

Nedan följer en redogörelse för de alternativ som kan göras i upptagningsområdena utifrån 
skolskjutsorganisationen.  

Möjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationen    
Görs förändringar i upptagningsområdena som kräver fler bussturer/alternativt fler bussar 
medför detta snabbt stora kostnadsökningar. En extra buss kostar i genomsnitt 750 000 kr per år. 

Förändringar med marginella kostnadsökningar  
Möjliga förändringar av upptagningsområden som endast medför marginella kostnadsökningar 
inom skolskjutsorganisationen: 

1 Områdena Stare, Hålkedal och Hällekind, som idag tillhör Odelsbergsskolan flyttas till 
Bojarskolans upptagningsområde (Avlastar Odelsbergsskolan) 

2 Renodla Krokstrandsområdet så att det tillhör Skee upptagningsområde. Idag delas området 
mellan Mellegården och Skee upptagningsområde. (Avlastar Mellegårdens skola) 

Förändringar med större kostnadsökningar 
Möjliga förändringar av upptagningsområden som medför större kostnadsökningar inom 
skolskjutsorganisationen: 

Görs förändringen för samtliga årkurser från och med 2016/2017 medför det följande kostnader: 

3 Områdena Hogdalsnäset, Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby, där Hogdalsnäset idag tillhör 
Mellegården och de övriga fyra Skee, flyttas till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 
kostnaden bedöms till 325 000 - 400 000 kr per år. (Avlastar Skee skola och Mellegården) 

4 Områdena Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby flyttas till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 
kostnaden bedöms till cirka 200 000 kr. (Avlastar enbart Skee skola) 
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Görs förändringen successiv förändring av under 6 år medför det följande kostnader: 
 
5 Hogdalsnäset, Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 

kostnaden bedöms till 325 000 - 400 000 kr per år och ytterligare cirka 150 000 kr beroende 
på att det behövs en extra hemturer från Mellegården. (Avlastar Mellegårdens skola och Skee 
skola) 

 
6 Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, kostnaden bedöms 

till cirka 200 000 kr. (Avlastar enbart Skee skola) 
 

Konsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsområdeområdeområdeområde  
I alternativen 1, 3, 4, 5 och 6 behöver Bojarskolans starttider justeras mot nuvarande starttid 
08:00 till 08:15, vilket är förskjutning med 15 minuter. Det innebär att Bojarskolans nuvarande 
skol-skjutselever kommer att få vänta cirka 30 minuter från det att de anländer till skolan till 
skolan startar. Detta är en ökning med 15 minuter. Bussen kan inte senareläggas då den är 
anpassad till Strömstiernaskolans och Strömstad Gymnasiums starttider.  
 
Förändringen skulle medföra att Odelsbergsskolan blir en skolskjutsfri skola och att skolskjuts-
trafiken till centralskolorna koncentreras till en F-6-skola (Bojarskolan) 
 
Förvaltningens bedömningFörvaltningens bedömningFörvaltningens bedömningFörvaltningens bedömning    
Alternativet att köra eleverna från Stare, Hålkedal och Hällekind till Bojarskolan innebär en 
marginell förändring av skolskjutsorganisationen eftersom de redan är skolskjutselever och idag 
åker till en centralskola. Förslaget har dessutom stor effekt när det gäller att avlasta Odelsbergs-
skolans elevantal. 
 
Förändringen av Skees (Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby) och Mellegårdens (Hogdalsnäset,) 
upptagningsområden är inte motiverat, utifrån att det innebär kostnadsökningar och att effekten 
gällande elevantalet är marginell på Skee och Mellegårdens skolor.  
 
Förvaltningens bedömning är också att eventuella förändringar av upptagningsområdena ska ske 
samtidigt för alla årskurser och inte succesivt. Detta utifrån att en succesiv förändring medför 
ökade kostnader för skolskjutsorganisationen och att en sådan förändring skulle ta sju år att 
genomföra. Dessutom skulle en succesiv förändring medföra behov av tillfällig lokallösningar 
under övergångsperioden. 
 

BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolan    

Inom fem år förväntas elevantalet i Bojarskolans befintligt upptagningsområde öka med cirka 100 
elever i F-6 och med cirka 60 barn i åldrarna 0-5. Detta som en följd av inflyttning till de nya 
bostadsområdena. Till detta ska läggas ytterligare en ökning med cirka 20 elever i redan befintligt 
bostadsbestånd.  
 
För att kunna ta emot elevökningen inom befintligt upptagningsområde krävs en lokalutökning 
på Bojarskolan. En första utökning sker inför hösten 2014 då förskolan lämnar tillbaka skol-
lokaler. Detta är inte tillräcklig, utan ytterligare skollokaler krävs inför läsåret 2016/2017.  
 
Enligt Strömtadslokaler har Bojarskolan utvecklingsmöjligheter både utifrån fastighetens storlek 
(utomhusytan) och kvadratmeteryta. Under 2001 var Bojarskolan en två-parallellig skola med 222 
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elever. Det innebär att skolans verksamhet kan utvidgas för att ta emot fler elever och avlasta 
Odelsbergsskolan och eventuellt Valemyrskolan, men det kräver utbyggnad eller att förskolans 
lokaler tas i anspråk.  
 
Förändras upptagningsområdet, så att Stare, Hällekind, Hålkedal tillförs Bojarskolan, ger detta ett 
elevtillskott på cirka 35 elever. Tillförs också Tången blir elevtillskottet totalt 93 elever. Tillsam-
mans med befintligt upptagningsområde och den prognostiserade inflyttningen innebär detta att 
Bojarskolan inom en 5-årsperiod kan komma att ha ett elevantal runt 400. Det skulle kunna 
innebära att skolan inte har möjlighet att ta emot ett ökat elevantal till följd av Mällbyhöjden. Det 
är därför viktigt att Strömtadslokaler undersöker hur stort elevantalet kan vara på Bojarskolan 
utifrån fastighetens förutsättningar och möjligheter till eventuella tillbyggnader.  
 
I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att antalet förskolebarn också kommer att öka i 
området. Det innebär ett utökat behov av tre till fyra nya förskoleavdelningar. Om Bojarskolans 
förskolelokaler ska tas i anspråk av grundskolan kräver detta att de nuvarande fyra förskole-
avdelningarna också ersätts, vilket totalt sett innebär att sju till åtta nya avdelningar måste 
produceras inom en 5-årsperiod.   
 

OdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolan    

Inom en 5-årsperiod ökar elevantalet inom Odelsbergsskolans befintliga upptagningsområde med 
cirka 40 elever, vilket gör att flera årskurser behöver delas upp i tre klasser. Detta ställer krav på 
fler klassrum. Väl att märka är att ökningen inte tar hänsyn till den förväntade inflyttningen i 
befintligt bostadsbestånd till följd av generationsväxling i området. Det innebär att elevökningen 
sannolikhet kommer att bli betydligt högre. Odelsbergsskolan har inte möjlighet att ta emot den 
kommande elevökningen inom befintliga skollokaler. Statistiken visar att det redan inför läsåret 
2016/2017 kommer att blir problematiskt.  
 
Genom att Bojarskolan har möjlighet att bli en två-parallellig skola finns här utrymme att ta emot 
fler elever. För att skapa utrymme på Odelsbergsskolan kan exempelvis befintligt upptagnings-
område förändras så att områdena Stare, Hällekind och Hålkedal förs över till Bojarskolan. En 
annan alternativ lösning skulle kunna vara att föra över Tångens område till Bojarskolan. Elev-
antalsmässigt skulle det senare alternativet till en början ge större effekt på Odelsbergsskolan, 
med eftersom området är färdigutbyggt kommer sannolikt inte elevantalet att öka något nämn-
värt. Däremot är Stare och Hålkedal ett utvecklingsområde där en fortsatt inflyttning av barn-
familjer förväntas. En annan konsekvens av det första förslaget är att centrumskolornas skol-
skjutselever koncentreras till en skola i stället för två som är fallet nu.57 
 
Tyvärr löser inte de två alternativen hela lokalbehovet för Odelsbergsskolan. Ett tredje alternativ, 
som skulle ge bättre förutsättningar och lösa lokalbehovet för Odelsbergsskolan är att både Stare, 
Hällekind, Hålkedal och Tången förs över till Bojarskolan. Det skulle då innebära att Odelsbergs-
skolan, inklusive inflyttningen i upptagningsområdet, skulle få ett elevantal runt 300 elever, vilket 
skolan är byggd för. Kan inte detta alternativ genomföras, utifrån att elevantalet blir för stort på 
Bojarskolan, måste Odelsbergsskolan få utökade skollokaler.  
 
  

                                                 
57 Både Bojarskolan och Odelsbergsskolan har idag skolkjutselever 
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Kommuns fastighetsförvaltare Strömtadslokaler gör, som tidigare nämnts, i dagsläget bedöm-
ningen att det inte är möjligt att bygga ut Odelsbergsskolan. Däremot anser Strömtadslokaler att 
det finns möjlighet att bygga om idrottshallen till elevutrymmen, under förutsättning att skolan 
har sin idrottsundervisning i den planerade sporthallen på Strömsvallen. 

ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolan    

Skolan har en relativt liten elevökning de närmsta 5- åren och har utrymme att ta emot fler elever 
fram till läsåret 2014/2019, då förskoleklassen förväntas få över 30 elever. Om elevantalet blir för 
stort kan justeringar göras mellan Valemyrskolans och Bojarskolans upptagningsområde.  

Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skola 

Under den närmsta 5-årsperioden ökar Skee skola med cirka 50 elever. Detta kommer att leda till 
att vissa årskurser kan komma att behöva delas i två klasser. Skee samhälle förväntas växa genom 
nya bostadsområden och en fortsatt generationsväxling i befintliga bostadsbestånd. Utifrån detta 
är det rimligt att anta att elevökningen också kommer att bli större.  

För att möta ett ökat elevantal behöver man utöka skolans lokaler. Ett sådant arbete bör göras i 
samband med projekteringen av ny förskola för att om möjligt kunna samordna lokaler. Detta är 
också något Strömtadslokaler förespråkar.  

Mellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skola    

Elevantalet på Mellegårdens skola kommer under den närmsta 5-årsperioden att öka med cirka 45 
elever. Det är en markant ökning från dagens elevantal på 67 elever. Orsaken till ökningen är en 
generationsväxling i befintligt bostadsbestånd då nybyggnation i området är begränsat till enstaka 
fastigheter.  

Elevökningen innebär att befintliga lokaler inte kommer att räcka till. För att klara av detta 
behövs fem klassrum. Idag har Mellegårdens skola fyra stora klassrum. Varav ett klassrum finns i 
förskolepaviljongen och ett är delat i två mindre rum.  

För att möta ett ökat elevantal behöver man utöka skolans lokaler alternativt bygga om befintliga 
lokaler. Ett sådant arbete bör göras i samband med den pågående översynen av förskolelokalerna 
för att om möjligt finna samordningsmöjligheter.  

Tjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/Rossö    

I dessa upptagningsområde förväntas befolkningstillväxten av åretruntboende och barnfamiljer 
att inte öka i någon större omfattning, vilket gör att skolorna har kapacitet att ta emot fler elever. 
Det är dock viktigt att diskussionen om lokalernas ändamålsenlighet tas med i det fortsatta 
arbetet, då skolorna är byggda under början av 1900-talet. 

StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    

Utifrån den förväntade elevökningen och utifrån ett renoveringsbehov behöver man ta ett 
helhetsgrepp om skolans lokaler.  
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SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

Utredningen visar att befolkningsökningen fortsätter och att barn- och elevantalet ökar i förskola 
och grundskola. Detta ställer krav på strategiskt lokalplanering för att inte kommunen ska hamna 
i tillfälliga kostsamma lokallösningar.  
 
Utredningen visar också att det framför allt centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett 
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerade bostadsbyggande, men även Odelsbergs-
skolan påverkas. För att skapa beredskap för framtidens lokalbehov är det viktigt att strategiska 
beslut gällande framtiden förbereds och tas.  
 
Ett sådant strategiskt beslut kan vara att ställa om Bojarskolan till en två-parallellig skola. Detta 
skulle skapa försättningar att möte Bojarskolan ökande elevantal. Här igenom skapas också 
möjlighet lösa Odelsbergsskolans lokalproblem. Ett alternativ är att föra över områdena Stare, 
Hålkedal och Hälleskind till Bojarskolan. Ett annat alternativ är att också föra över området 
Tången till Bojarskolan. Det sista exemplet skulle ge förutsättningar för Odelsbergsskolans 
verksamhet att rymmas inom befintliga skollokaler. Det första alternativet gör inte det, men det 
skapar större förutsättningar för Bojarskolan att ta emot ett ökat elevantal till följd av nybyggna-
tionen i området. Innan beslut tas gällande eventuella förändrade upptagningsområden är det 
därför viktigt att Strömtadslokaler undersöker hur mycket Bojarskolans kan växa.  
 
I och med att de idag pågår arbete med Skee förskola framtida lokaler och förskolepaviljongen på 
Mellegården är det viktigt att respektive skolas lokalbehov också tas med. Då kan eventuella 
samordningsvinster göras. Utredningen visas också att förändrat upptagningsområde gällande de 
två skolorna endast ger marginella effekter på elevantalet.  
 
Sammantaget visar alltså utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid 
och dess lokalbehov. Under hösten 2014 behöver därför politiska beslut fattas utifrån utred-
ningens resultat och därefter behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan 
med Strömtadslokaler.  
 

Fortsatt arbeteFortsatt arbeteFortsatt arbeteFortsatt arbete    

Under 2014 föreslås det fortsatta arbetet i Barn- och utbildningsnämnden hanteras enligt 
följande: 
 
Juni  Presentation av utredningen i BUN 
Juni - september Diskussion i partigrupperna 
Augusti  Återkoppling synpunkter partigrupper 
September  Diskussioner nämnd och chefer inom BUN 
Oktober  Inriktningsbeslut i BUN 
 
Därefter behöver frågan lyftas till Kommunfullmäktige. 
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8.8.8.8. KällorKällorKällorKällor    
 

- AFS 2013:3 
- BUN/2001-0018 – Skrivelse från föräldrar och personal Rossö skola 
- BUN/2001-0091 - Lokalbehov – För- och grundskolan i Strömstad 2005 - 
- BUN/2003-0113 - Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering skollokaler 
- Fördjupad översiktsplan – Södra kustområdet 
- Förskolor och grundskolor i Strömstads kommun - Lokalutredning december 2001; GF 

Konsult AB 
- Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun (2013); Optiplan, Isabell 

Rosberg  
- Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun (2008); FM Konsulterna, Christine 

Löfvenberg och Anna McLaren 
- Mellegårdens skola i Strömstads kommun – Förstudie maj 2009 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2012-09-20 § 65 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2001-02-21 § 14 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2001-06-20 § 60 
- Proposition 2009/10:165,  
- Skolskjutshandbok; SKLKommentus 
- Skollag (2010:800) 
- Strategisk boende plan – Strömstads kommun 
- Strategisk plan för Strömstads kommun 
- U2014/3489/S; Uppdrag att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan  
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9.9.9.9. BilagaBilagaBilagaBilaga    
 

Nuvarande elevstatisk (2013-2022) och exempel på förändrade upptagningsområden för Odels-
bergsskolan, Bojarskolan, Mellegården och Skee skola. För varje skola finns samtliga möjliga 
förändringsalternativ redovisade. För de skolor som inte berörs av förändrade upptagnings-
områden finns endast nuvarande elevstatistik redovisat. 

               

1) ODELSBERGSSKOLAN  
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 43 62 57 51 46 47 47      

1 54 41 36 43 62 57 51 46 47      

2 31 54 41 36 43 62 57 51 46      

3 39 31 54 41 36 43 62 57 51      

4 53 39 31 54 41 36 43 62 57      

5 41 53 39 31 54 41 36 43 62      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 43      

Totalt  305 295 297 306 324 344 336 342 353      

Skillnad    -10  2  9  18  20  -8  6  11       

Skillnad 2013   -10  -8  1  19  39  31  37  48       
 

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016666    

Alternativ 1: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 

               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 38 50 56 40 38 47 47      

1 54 41 36 38 50 56 40 38 47      

2 31 54 41 36 38 50 56 40 38      

3 39 31 54 41 36 38 50 56 40      

4 53 39 31 54 41 36 38 50 56      

5 41 53 39 31 54 41 36 38 50      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 38      

Totalt  305 295 292 289 306 315 299 305 316      

Skillnad    -10  -3  -3  17  9  -16  6  11       

Skillnad 2013   -10  -13  -16  1  10  -6  0  11       

               

Alternativ 2: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Tången 
               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 34 51 54 41 40 47 47      

1 54 41 36 34 51 54 41 40 47      

2 31 54 41 36 34 51 54 41 40      

3 39 31 54 41 36 34 51 54 41      

4 53 39 31 54 41 36 34 51 54      

5 41 53 39 31 54 41 36 34 51      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 34      

Totalt  305 295 288 286 301 311 297 303 314      

Skillnad    -10  -7  -2  15  10  -14  6  11       

Skillnad nu   -10  -17  -19  -4  6  -8  -2  9       
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Alternativ 3: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind, Hålkedal och Tången 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 41 36 29 39 53 30 32 47 47 

1 54 41 36 29 39 53 30 32 47 

2 31 54 41 36 29 39 53 30 32 

3 39 31 54 41 36 29 39 53 30 

4 53 39 31 54 41 36 29 39 53 

5 41 53 39 31 54 41 36 29 39 

6 46 41 53 39 31 54 41 36 29 

Totalt 305 295 283 269 283 282 260 266 277 

Skillnad -10 -12 -14 14 -1 -22 6 11 

Skillnad 2013 -10 -22 -36 -22 -23 -45 -39 -28

Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 41 36 43 50 56 40 38 47 47 

1 54 41 36 38 50 56 40 38 47 

2 31 54 41 36 38 50 56 40 38 

3 39 31 54 35 36 38 50 56 40 

4 53 39 31 51 35 36 38 50 56 

5 41 53 39 28 51 35 36 38 50 

6 46 41 53 34 28 51 35 36 38 

Totalt 305 295 297 272 294 306 293 305 316 

Skillnad -10 2 -25 22 12 -13 12 11 

Skillnad 2013 -10 -8 -33 -11 1 -12 0 11 

Alternativ 2: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Tången 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 41 36 34 51 54 41 40 47 47 

1 54 41 36 34 51 54 41 40 47 

2 31 54 41 33 34 51 54 41 40 

3 39 31 54 34 33 34 51 54 41 

4 53 39 31 42 34 33 34 51 54 

5 41 53 39 23 42 34 33 34 51 

6 46 41 53 34 23 42 34 33 34 

Totalt 305 295 288 251 271 289 287 300 314 

Skillnad -10 -7 -37 20 18 -2 13 14 

Skillnad nu -10 -17 -54 -34 -16 -18 -5 9 
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Alternativ 3: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind, Hålkedal och Tången 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22     

F 41 36 34 39 54 41 40 47 47     

1 54 41 36 29 39 54 41 40 47     

2 31 54 41 28 29 39 54 41 40     

3 39 31 54 28 28 29 39 54 41     

4 53 39 31 39 28 28 29 39 54     

5 41 53 39 20 39 28 28 29 39     

6 46 41 53 29 20 39 28 28 29     

Totalt  305 295 288 212 237 258 259 278 297     

Skillnad    -10  -7  -76  25  21  1  19  19      

Skillnad 2013   -10  -17  -93  -68  -47  -46  -27  -8      

              

              

2) BOJARSKOLAN 
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 26 28 21 24 29 25 24     

1 23 23 27 26 28 21 24 29 24     

2 26 23 23 27 26 28 21 24 29     

3 16 26 23 23 27 26 28 21 24     

4 28 16 26 23 23 27 26 28 21     

5 18 28 16 26 23 23 27 26 28     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 26     

Totalt 155 161 169 169 174 172 178 180 176     

Skillnad år   6  8  0  5  -2  6  2  -4      

Skillnad 2013   6  14  14  19  17  23  25  21      

              

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    
   

Alternativ 1: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 31 40 22 35 37 24 24     

1 23 23 27 31 40 22 35 37 24     

2 26 23 23 27 31 40 22 35 37     

3 16 26 23 23 27 31 40 22 35     

4 28 16 26 23 23 27 31 40 22     

5 18 28 16 26 23 23 27 31 40     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 31     

Totalt 155 161 174 186 192 201 215 216 213     

Skillnad   6  13  12  6  9  14  1  -3      

Skillnad 2013   6  19  31  37  46  60  61  58      
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Alternativ 2: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Tången    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 35 39 24 34 35 24 24     

1 23 23 27 35 39 24 34 35 24     

2 26 23 23 27 35 39 24 34 35     

3 16 26 23 23 27 35 39 24 34     

4 28 16 26 23 23 27 35 39 24     

5 18 28 16 26 23 23 27 35 39     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 35     

Totalt 155 161 178 189 197 205 217 218 215     

Skillnad   6 17 11 8 8 12 1 -3      

Skillnad 2013   6  23  34  42  50  62  63  60      

              

Alternativ 3: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind och Tången 

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 40 51 25 45 43 24 24     

1 23 23 27 40 51 25 45 43 24     

2 26 23 23 27 40 51 25 45 43     

3 16 26 23 23 27 40 51 25 45     

4 28 16 26 23 23 27 40 51 25     

5 18 28 16 26 23 23 27 40 51     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 40     

Totalt 155 161 183 206 215 234 254 255 252     

Skillnad   6  22  23  9  19  20  1  -3      

Skillnad 2013   6  28  51  60  79  99  100  97      

              

Alternativ 4: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind, Tången och Stene 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 43 54 27 49 46 24 24     

1 23 23 27 43 54 27 49 46 24     

2 26 23 23 27 43 54 27 49 46     

3 16 26 23 23 27 43 54 27 49     

4 28 16 26 23 23 27 43 54 27     

5 18 28 16 26 23 23 27 43 54     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 43     

Totalt 155 161 186 212 223 246 269 270 267     

Skillnad   6  25  26  11  23  23  1  -3      

Skillnad 2013   6  31  57  68  91  114  115  112      

              

              

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [51]  
 

 

Alternativ 5: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind, Tången,  
Stene och Hogdal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 44 56 27 51 46 24 24     

1 23 23 27 44 56 27 51 46 24     

2 26 23 23 27 44 56 27 51 46     

3 16 26 23 23 27 44 56 27 51     

4 28 16 26 23 23 27 44 56 27     

5 18 28 16 26 23 23 27 44 56     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 44     

Totalt 155 161 187 215 226 251 274 275 272     

Skillnad   6  26  28  11  25  23  1  -3      

Skillnad 2013   6  32  60  71  96  119  120  117      

              

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 31 40 22 35 37 24 24    

1 23 23 27 31 40 22 35 37 24    

2 26 23 23 32 31 40 22 35 37    

3 16 26 23 29 32 31 40 22 35    

4 28 16 26 26 29 32 31 40 22    

5 18 28 16 29 26 29 32 31 40    

6 21 18 28 21 29 26 29 32 31    

Totalt 155 161 174 208 209 215 226 221 213     

Skillnad   6  13  34  1  6  11  -5  -8      

Skillnad 2013   6  19  53  54  60  71  66  58      

              

Alternativ 2: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Tången    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 26 39 25 45 43 24 24     

1 23 23 27 35 39 25 45 43 24     

2 26 23 23 30 35 39 25 45 43     

3 16 26 23 30 30 35 39 25 45     

4 28 16 26 34 30 30 35 39 25     

5 18 28 16 34 34 30 30 35 39     

6 21 18 28 21 34 34 30 30 35     

Totalt 155 161 169 223 227 238 247 241 235     

Skillnad   6  8  54  4  11  9  -6  -6      

Skillnad 2013   6  14  68  72  83  92  86  80      

              

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [52]  
 

 

Alternativ 3: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal och Tången 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 51 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 40 51 25 45 43 24 

2 26 23 23 35 40 51 25 45 43 

3 16 26 23 36 35 40 51 25 45 

4 28 16 26 37 36 35 40 51 25 

5 18 28 16 37 37 36 35 40 51 

6 21 18 28 26 37 37 36 35 40 

Totalt 155 161 169 262 261 269 275 263 252 

Skillnad   6  8  93  -1  8  6  -12  -11  

Skillnad 2013   6  14  107  106  114  120  108  97  

          
Alternativ 4: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal, Tången och Stene 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 54 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 43 54 25 45 43 24 

2 26 23 23 35 43 54 25 45 43 

3 16 26 23 37 35 43 54 25 45 

4 28 16 26 41 37 35 43 54 25 

5 18 28 16 39 41 37 35 43 54 

6 21 18 28 27 39 41 37 35 43 

Totalt 155 161 169 276 274 280 282 269 258 

Skillnad   6  8  107  -2  6  2  -13  -11  

Skillnad 2013   6  14  121  119  125  127  114  103  

          
Alternativ 5: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal, Tången, Stene och Hogdal 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 56 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 44 56 25 45 43 24 

2 26 23 23 37 44 56 25 45 43 

3 16 26 23 37 37 44 56 25 45 

4 28 16 26 42 37 37 44 56 25 

5 18 28 16 40 42 37 37 44 56 

6 21 18 28 28 40 42 37 37 44 

Totalt 155 161 169 284 281 286 287 274 261 

Skillnad   6  8  115  -3  5  1  -13  -13  

Skillnad 2013   6  14  129  126  131  132  119  106  
 

 
  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [53] 

3) MELLEGÅRDENS SKOLA
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 11 13 14 17 19 19 14 

1 6 18 19 11 13 14 17 19 14 

2 8 6 18 19 11 13 14 17 19 

3 11 8 6 18 19 11 13 14 17 

4 7 11 8 6 18 19 11 13 14 

5 9 7 11 8 6 18 19 11 13 

6 8 9 7 11 8 6 18 19 11 

Totalt 67 78 80 86 89 98 111 112 102 

Skillnad år 11 2 6 3 9 13 1 -10

Skillnad 2013 11 13 19 22 31 44 45 35 

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    

Alternativ 1: Mellegården - Nuvarande upptagningsområde exklusive Hogdal och 
Krokstrand 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 8 9 13 15 17 14 14 

1 6 18 19 8 9 13 15 17 14 

2 8 6 18 19 8 9 13 15 17 

3 11 8 6 18 19 8 9 13 15 

4 7 11 8 6 18 19 8 9 13 

5 9 7 11 8 6 18 19 8 9 

6 8 9 7 11 8 6 18 19 8 

Totalt 67 78 77 79 81 88 99 95 90 

Skillnad år 11 -1 2 2 7 11 -4 -5

Skillnad 2013 11 10 12 14 21 32 28 23 

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Mellegården - Nuvarande upptagningsområde exklusive Hogdal och 
Krokstrand 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 8 9 13 15 17 14 14 

1 6 18 15 8 9 13 15 17 14 

2 8 6 15 15 8 9 13 15 17 

3 11 8 2 15 15 8 9 13 15 

4 7 11 6 2 15 15 8 9 13 

5 9 7 9 6 2 15 15 8 9 

6 8 9 3 9 6 2 15 15 8 

Totalt 67 78 58 64 68 77 92 91 90 

Skillnad år 11 -20 6 4 9 15 -1 -1

Skillnad 2013 11 -9 -3 1 10 25 24 23 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [54]  
 

 

          

 
4) SKEE SKOLA 
NNNNuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområde    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 29 23 33 28 25 25 

1 21 12 24 27 29 23 33 28 22 

2 25 22 12 24 27 29 23 33 28 

3 10 25 22 12 24 27 29 23 33 

4 19 10 25 22 12 24 27 29 23 

5 22 19 10 25 22 12 24 27 29 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 27 

Totalt 127 134 139 149 162 170 176 189 187 

Skillnad år   7  5  10  13  8  6  13  -2  

Skillnad 2013   7 12 22 35 43 49 62 60 

          

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    

Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive Stene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 24 26 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 24 26 21 29 25 22 

2 25 22 12 24 24 26 21 29 25 

3 10 25 22 12 24 24 26 21 29 

4 19 10 25 22 12 24 24 26 21 

5 22 19 10 25 22 12 24 24 26 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 24 

Totalt 127 134 136 143 154 158 161 174 172 

Skillnad   7  2  7  11  4  3  13  -2  

Skillnad 2013   7 9 16 27 31 34 47 45 

          

Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 29 31 24 33 26 25 25 

1 21 12 24 29 31 24 33 26 25 

2 25 22 12 24 29 31 24 33 26 

3 10 25 22 12 24 29 31 24 33 

4 19 10 25 22 12 24 29 31 24 

5 22 19 10 25 22 12 24 29 31 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 29 

Totalt 127 134 141 153 167 175 179 192 193 

Skillnad   7  7  12  14  8  4  13  1  

Skillnad 2013   7 14 26 40 48 52 65 66 

          

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [55]  
 

 

Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive 

SteneSteneSteneStene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 26 28 22 29 27 25 25 

1 21 12 24 26 28 22 29 27 22 

2 25 22 12 24 26 28 22 29 27 

3 10 25 22 12 24 26 28 22 29 

4 19 10 25 22 12 24 26 28 22 

5 22 19 10 25 22 12 24 26 28 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 26 

Totalt 127 134 138 147 159 163 168 181 179 

Skillnad   7  4  9  12  4  5  13  -2  

Skillnad 2013   7 11 20 32 36 41 54 52 

          

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive Stene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 26 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 24 26 21 29 25 22 

2 25 22 12 24 24 26 21 29 25 

3 10 25 22 11 24 24 26 21 29 

4 19 10 25 18 11 24 24 26 21 

5 22 19 10 23 18 11 24 24 26 

6 18 22 19 9 23 18 11 24 24 

Totalt 127 134 139 135 147 153 160 174 172 

Skillnad   7  5  -4  12  6  7  14  -2  

Skillnad 2013   7 12 8 20 26 33 47 45 

          

Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 31 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 29 31 21 29 25 22 

2 25 22 12 26 29 31 21 29 25 

3 10 25 22 15 26 29 31 21 29 

4 19 10 25 21 15 26 29 31 21 

5 22 19 10 26 18 15 26 29 31 

6 18 22 19 11 23 18 15 26 29 

Totalt 127 134 139 159 163 169 176 186 182 

Skillnad   7  5  20  4  6  7  10  -4  

Skillnad 2013   7 12 32 36 42 49 59 55 

          

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [56]  
 

 

Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive 

SteneSteneSteneStene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 28 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 26 28 21 29 25 22 

2 25 22 12 26 26 28 21 29 25 

3 10 25 22 14 26 26 28 21 29 

4 19 10 25 21 14 26 26 28 21 

5 22 19 10 24 18 14 26 26 28 

6 18 22 19 10 23 18 14 26 26 

Totalt 127 134 139 149 156 162 169 180 176 

Skillnad   7  5  10  7  6  7  11  -4  

Skillnad 2013   7 12 22 29 35 42 53 49 

 
5) VALEMYRSKOLAN INKLUSIVE KOSTER ÅK4-6 
Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22 

F 22 19 24 22 21 34 24 23 23 

1 16 22 19 24 22 21 34 24 23 

2 22 16 22 19 24 22 21 34 24 

3 17 22 16 22 19 24 22 21 34 

4 29 20 23 19 24 21 26 23 22 

5 23 29 20 23 19 24 21 26 23 

6 22 23 29 20 23 19 24 21 26 

Totalt  151 151 153 149 152 165 172 172 175 

Skillnad år   0  2  -4  3  13  7  0  3  

Skillnad 2013   0  2  -2  1  14  21  21  24  

 
6) ROSSÖ SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 
 

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 6 5 2 6 6 6 6 4 4 

1 9 6 5 2 6 6 6 6 4 

2 7 9 6 5 2 6 6 6 6 

3 7 8 9 6 5 2 6 6 6 

4 8 7 8 9 6 5 2 6 6 

5 5 8 7 8 9 6 5 2 6 

6 13 5 8 7 8 9 6 5 2 

Totalt 55 48  45  43  42  40  37  35  34  

Skillnad   -7  -3  -2  -1  -2  -3  -2  -1  

Skillnad 2013   -7  -10  -12  -13  -15  -18  -20  -21  

 
 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [57]  
 

 

 
 
 
7) TJÄRNÖ SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 1 3 9 3 8 4 1 3 3 

1 5 1 5 9 3 8 4 1 3 

2 2 5 1 5 9 3 8 4 1 

3 5 2 5 1 5 9 3 8 4 

4 5 5 2 5 1 5 9 3 8 

5 5 5 5 2 5 1 5 9 3 

6 2 5 5 5 2 5 1 5 9 

Totalt 25 26 32 30 33 35 31 33 31 

Skillnad   1  6  -2  3  2  -4  2  -2  

Skillnad 2013   1  7  5  8  10  6  8  6  

 
8) KOSTER SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde (inklusive åk 4-6 från och med läsåret 15/16) 

 (Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 2 2 2 1 1 0 1 1 1 

1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 

2 1 3 2 2 2 1 1 0 1 

3 3 1 3 2 2 2 1 1 0 

4     3 3 2 2 2 1  1 

5     1 3 3 3 3 2  1 

6       1 3 3 3 3  2 

Totalt 9 8 13 14 14 12 11 9 7 

Skillnad   -1  5  1  0  -2  -1  -2  -2  

Skillnad 2013   -1  4  5  5  3  2  0  -2 

 
8) STRÖMSTIERNASKOLAN 
 

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

7 134 130 123 147 108 122 138 124 130 144 163 

8 115 134 130 123 147 108 122 138 124 130 144 

9 105 115 134 130 123 147 108 122 138 124 130 

Totalt 354 379 387 400 378 377 368 384 392 398 437 

Skillnad   25  8  13  -22  -1  -9  16  8  6  39  

Skillnad 2013   25 33 46 24 23 14 30 38 44 83 
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Bilaga 

Sammanställning 

Partigruppernas synpunkter på förvaltningens utredning: 

Översyn upptagningsområden 
Förslag till förändring på kort och på lång sikt för optimalt lokalutnyttjande 

Partigrupperna har vid nämndens sammanträde den 28 augusti 2014 redovisat sina synpunkter på 
utredningen. Nämndssekreterare Nicklas Faritzon har sammanställt dessa.  

Strömstadspartiet (STP) 

Upptagningsområden: 

• Renodla Krokstrandsområdet så att det tillhör Skee.
• Stare, Hålkedalen, Hällekind och Tången till Bojar.
• Ylseröd, Stene, Dyne och Vässby till Bojar.

• Förändringen skall ske samtidigt för alla årskurser, senast höst-terminen 2017.

Bojarskolan: 

• Bör göras minst tvåparallellig, skall kunna ta emot upp till 350 elever.
• Förskolan flyttas för att ge plats för skolan. Vi bör sträva efter att skilja på skolan och

förskolan där det är möjligt.
• Ny förskola, på annan plats, som rymmer dagens förskola på Bojar, samt den ökning som

förväntas i området, det vill säga en till två nya avdelningar.

Folkpartiet (FP) 

• Den viktigaste punkten för Folkpartiet ör att föräldrar och elever kan påverka förändringen

av upptagningsområdena.

• Lilla Åseröd bör tillhöra Tjärnö skolas upptagningsområde. Stareområdet skulle också kunna

tillhöra Tjärnö.

• Hogdals-området bör ur trafiksäkerhetssynpunkt tillhöra Skee skola.

• Krokstrand, Hälle. Lommeland med flera i den östra delen av kommunen känns naturligt att

tillhöra Mellegårdens skola.

Vänsterpartiet (V) 

• Har inget att invända mot utredningen

Centerpartiet (C) 

• De gamla upptagningsområdena utgår från en gammal skolstruktur och Strömstad har ut-

vecklats mycket de senaste åren bland annat när det gäller bostadsområden. Centerpartiet

anser därför att de gamla upptagningsområdena ska omarbetas från grunden så att de bättre

stämmer överens med var eleverna bor.



Miljöpartiet (MP) 

• Varför finns inte elevstatistik och prognos för Tjärnö, Rossö, Valemyr och Koster med i
bilagan?

• Hur kommer det sig att man räknar med att elevantalet i Rossö skola kommer att sjunka från
55 till 35 till läsåret 20/21, medan Tjärnös elevantal kommer att stiga? Båda skolorna bedöms
ju ha en marginell inflyttning. Det är svårt att förstå varför de skolorna har två helt olika
prognoser.

• Varför inte överväga att Stare skall ingå i Tjärnös upptagningsområde, som det har gjort förr?
Eftersom Tjärnö har kapacitet för ungefär dubbelt så många elever som idag, så kan det ju
vara en bra idé att fylla upp denna fullt tjänliga skola istället för att skicka dem till Bojar-
skolan, som ju kommer att ha ett tillräckligt högt tryck av nya elever ändå, med tanke på
nybyggnationen i Mällbyområdet bland annat.

• På frågan om hur övergången till de nya upptagningsområdena skall se ut, så ser vi i
Miljöpartiet helst att man gör en successiv övergång. Dels för att inte elever skall behöva
ryckas ifrån den skola som de rotat sig i, men också för att man skall ha möjlighet att
förändra/bromsa överflyttningarna ifall man märker att det behövs.

Socialdemokraterna (S) 

• Varför har utredningen utgå från att befintlig skolstruktur med åtta stycken F-6 skolor och en

7-9 skola är optimal och ska vara kvar?



2014-‐08-‐22	  
Till	  Barn-‐	  och	  utbildningsnämnden	  och	  kommunstyrelsen	  
	  
Önskemål	  om	  komplettering	  av	  utredningen	  om	  ”översyn	  av	  
upptagningsområden	  för	  effektivt	  lokalutnyttjande”	  
Skrivelse	  från	  Rossö	  samhällsförening	  
	  
Rossö	  samhällsförening	  har	  tagit	  del	  av	  Barn-‐	  och	  utbildningsförvaltningens	  utredning	  
om	  skolornas	  upptagningsområden	  och	  lokalutnyttjande.	  	  
	  
Föreningen	  konstaterar	  att	  rapporten	  är	  genomarbetad	  och	  utgör	  ett	  viktigt	  
beslutsunderlag	  under	  kommande	  år	  för	  prioriteringar	  inom	  skolans	  
verksamhetsområde	  och	  därmed	  för	  kommunens	  framtida	  utveckling.	  Det	  gäller	  för	  
tätorten	  liksom	  för	  kommundelarna.	  Det	  är	  också	  tydligt	  att	  förväntad	  inflyttning	  främst	  
väntas	  ske	  i	  tätorten	  där	  trycket	  på	  skolorna	  ökar.	  	  
	  
Dock	  finner	  föreningen	  att	  beskrivningen	  av	  förväntad	  befolknings-‐
/bebyggelseutveckling	  i	  södra	  kommundelen	  har	  brister.	  För	  ett	  rättvisande	  underlag	  
och	  god	  kunskap	  bland	  beslutsfattare	  ber	  föreningen	  därför	  om	  att	  rapporten	  på	  
lämpligt	  sätt	  kompletteras	  med	  följande	  fakta:	  
	  	  
1. Ang framskrivningen av utvecklingen av elevantal: 
 
Saxat ur utredningen: 
”Elevutvecklingen för Rossö skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden 
kommer att minska från dagens 55 till cirka 35. Inflyttningen i området förväntas vara låg 
utifrån att det inte planeras några större bostadsområden i upptagningsområdet.”  
 
Föreningens kommentar: Utredningen utgår snävt från bostadsbyggandet (nya fastigheter) i 
kommunen, och tar inte in omvandlingen av fastigheter från delårs- till helårsnyttjande som 
sker på t ex Rossö. Det är önskvärt att utredningen nämner denna trend, för de mindre 
skolenheterna kan en sådan utveckling ha stor betydelse för elevtillströmningen.  
 
Det är önskvärt att samtliga kommundelar får en likvärdig analys avs bostadsbebyggelsen, ny- 
och befintlig. Status och prognos för Rossö och Överbyområdet uppfyller inte de krav som 
kan ställas på en dylik utredning. Inom Mellegårdens upptagningsområde talas t ex om en 
”generationsväxling inom befintligt bostadsbestånd” – en sådan är nära förestående även på 
Rossö, t ex i Myrenområdet, bostäder som i huvudsak befolkades på 1960-talet. 
Strömstadsbyggen har tomter till försäljning för helårsändamål på Rossö. 
 
Den nya fördjupade översiktsplan som tagits fram (beslut hösten 2013, FÖP södra 
skärgården) nämns inte i analysen. FÖP:n medger ca 130-150 nya bostäder inom 
utredningsområdet. FÖP har för Rossös del redan resulterat i ett nytt planprogram för norra 
Rossö. Detta väntas medge cirka 30 bostäder genom en eller flera detaljplaner. Programmet 
presenteras på www.stromstad.se Ej heller berörs Överbyområdets potential att bidra med nya 
invånare såsom görs i FÖP. Området har  tack vare nya E6 och Bohusbanan – ett bra, 
kustnära läge med möjligheter till arbetspendling med tåg och bil både norrut och söderut. 
Bostadspriserna är också relativt låga. Många inflyttare nyttjar också servicen på Rossö, ie 
skola och butik.  



2. Ang befolkningsutvecklingen 
 
Föreningens kommentar: Utredningens diagram över födelsenetto och 
inflyttning/befolkningsutveckling kan kompletteras med ett per församling el kommundel. 
Där syns att Rossö och södra kommundelen bidragit med en procentuellt sett relativt stor 
andel av den ökade befolkningen i Std kommun 2010-2013. Rossö ökade sin befolkning med 
25 procent mellan 2009-2013, delvis tack vare nya kommunala lägenheter, men också tack 
vare bibehållen service och lokalsamhällets offensiva marknadsföring av boendekvaliteterna i 
området. Ingen annan kommundel växte i motsvarande omfattning under perioden. 
 
Rossö har dessutom en ålderssammansättning med jämförelsevis låg medelålder och med 
många unga hushåll som talar för stabil elevtillförsel till skolan även framgent. Detta framgår 
av diagrammet nedan. 
 

 
Källa: Applikation: GEOSECMA - KIR Datum: 2012-02-01 
  



3 Ang slutsatser och kommande arbete för skolans framtid och lokalbehov: 
 
Saxat ut ”Slutsatser” sid 6: 
”Ö-skolorna, Tjärnö, Koster och Rossö kommer att ett minskat elevantal” 
”Sammantaget visar utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid 
och dess lokalbehov. Enligt elevstatistiken behöver förändringar göras inför läsåret 
2016/2015. Därför måste politiska beslut fattas under hösten 2014 utifrån utredningens 
resultat och därefter behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan med 
Strömtadslokaler.” 
 
Föreningens kommentar: Föreningen anser att ö-skolorna inte kan likställas och att analysen 
av bostadsanvändningen behöver fördjupas med information ovan. De senaste åren har 
skolorna dessutom utvecklats i olika riktning. Föreningen vill se en mer nyanserad 
beskrivning som belyser den positiva utvecklingen på Rossö med omnejd samt den potential 
som finns för fortsatt inflyttning och tillväxt. 
 
Rossö samhällsförening ställer sig med denna skrivelse till förfogande som en samarbetspart i 
den utredning som aviseras avs ”samlat grepp om skolans framtid och dess lokalbehov”. En 
framtida utredning bör inkludera frågeställningar där ö-skolornas utreds som en del av 
lösningen för att klara utmaningen i form av ökat elevantal i kommun (270 fler till år 2025). 
Den bör också se över även Rossö skolas lokalbehov där förskolan är i stort behov av 
utrymme för att säkra framtida elevtillförseln till skolan. Det är i grunden positivt att 
kommunen, genom sitt varierade skolutbud, kan erbjuda inflyttare i kommundelarna fin 
service. På Rossö med omnejd finns definitivt stor potential för ett ökat invånarantal i en totalt 
sett växande kommun. 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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/2018-0153

KSau § 105 Motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Sten Brodén (V) har inkommit med en motion där han anger;

När Strömstiernaskolan renoverades 1994 dimensionerades den för 350 elever. 
Kommunen hade då knappt 11 000 invånare. Inom en snar framtid behövs en 
högstadieskola som kan ta emot minst 500 elever.

Strömstiernaskolan byggdes för en annan tid och är inte alls lämpad för modern 
undervisning. Det saknas tex lämpliga lokaler för gruppundervisning. 
Strömstiernaskolans lokaler är olämpliga för modern undervisning. Lokalerna är 
gamla och slitna och i ständigt behov av reparationer.

Strömstiernaskolan ligger instängt och svåråtkomligt för alla slags transporter av 
elever, personal, föräldrar, gods och skolmat mm. Den nya högstadieskolan ska 
placeras i ett optimalt läge för alla slags transporter. Vid nybyggnation ska 
kulturskolans särskilda behov tillgodoses.

Vänsterpartiet föreslår
att Strömstads kommun beslutar att bygga en ny högstadieskola och 
att arbetet därmed påbörjas under kommande mandatperiod 2019-2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 26 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Sten Brodén
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF§ 26                                             Dnr: KS/ 2018-0153 
Motion om ny högstadieskola 
kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet  
Sten Brodén (V) har inkommit med en motion där han anger; 
När Strömstiernaskolan renoverades 1994 dimensionerades den för 350 elever. 
Kommunen hade då knappt 11 000 invånare. Inom en snar framtid behövs en 
högstadieskola som kan ta emot minst 500 elever. 

Strömstiernaskolan byggdes för en annan tid och är inte alls lämpad för 
modern undervisning. Det saknas tex lämpliga lokaler för gruppundervisning. 
Strömstiernaskolans lokaler är olämpliga för modern undervisning. Lokalerna är 
gamla och slitna och i ständigt behov av reparationer. 

Strömstiernaskolan ligger instängt och svåråtkomligt för alla slags transporter 
av elever, personal, föräldrar, gods och skolmat mm. Den nya högstadieskolan 
ska placeras i ett optimalt läge för alla slags transporter. 
Vid nybyggnation ska kulturskolans särskilda behov tillgodoses 

Vänsterpartiet föreslår 
Att Strömstads kommun beslutar att bygga en ny högstadieskola och 
Att arbetet därmed påbörjas under kommande mandatperiod 2019-2022 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-07 
 
Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidium förslag till beslut antas och finner 
att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/




PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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/2018-0428

KS § 117 Svar på - motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 
september 2018 in en motion där hon yrkar

att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på 
de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, 
samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man använder 
kommunens nät

att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete.

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade 
då att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning 
till vidtagna åtgärder. Motionen remitterades därefter till Barn- och 
utbildningsnämnden.

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen har IT-enheten 
vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons 
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men har med 
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har IT-
enheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra 
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det 
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget 
ytterligare att tillägga kring detta. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att 
ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 187
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 54
Tjänsteskrivelse av Lisbeth Lunneryd
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 72
Tjänsteskrivelse från IT-chef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-13 § 43
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

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

KS/2018-0428

KSau § 187 Svar på - motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 
september 2018 in en motion där hon yrkar

att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på 
de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, 
samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man använder 
kommunens nät

att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete.

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade 
då att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning 
till vidtagna åtgärder. Motionen remitterades därefter till Barn- och 
utbildningsnämnden.

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen har IT-enheten 
vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons 
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men har med 
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har IT-
enheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra 
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det 
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget 
ytterligare att tillägga kring detta. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att 
ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 54
Tjänsteskrivelse av Lisbeth Lunneryd
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 72
Tjänsteskrivelse från IT-chef Carsten Sörlie



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-13 § 43
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47
Motionen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-25  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2019-0132 

BUN § 54 Motion 2018 - Filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer (C) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut 

Protokollsanteckning 
Ordförande Lena Martinsson (S) redogör för ärendehanteringen. Kommun-
fullmäktige beslutade 13 december 2018 att remittera motionen till kommun-
styrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen behandlade motionen och fattade beslut 
i ärendet den 10 april 2019. Kommunfullmäktiges presidium har nu begärt att 
barn- och utbildningsnämnden ska besvara motionen innan den kan tas upp i 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 
september 2018 in en motion till kommunfullmäktige om behovet av att åtgärder 
för att göra kommunens skolor fria från pornografi. I motionen yrkar Elisabeth 
Johansson (C): 

• att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör 
att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor 
när man använder kommunens nät 

• att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta 
arbete 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade 
då att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då 

• att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder 

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen (Tjänsteskrivelse 
2019-03-20) har IT-enheten vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären 
Elisabeth Johanssons yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, 
men har med anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik 
har IT-enheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra 
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det 
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-25  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

ytterligare att tillägga kring detta. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att 
ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Motion 
KF 2018-12-13 
KS 2019-04-10 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

1. att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
  



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0132 
BUN - Administrativ avdelning   
Lisbeth Lunneryd, 0526-194 67   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 

Motion 2018 - Filter för pornografi i kommunens nät och datorer (C) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 september 2018 in 
en motion till kommunfullmäktige om behovet av att åtgärder för att göra kommunens 
skolor fria från pornografi. I motionen yrkar Elisabeth Johansson (C): 
 
- att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på de enheter 

som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, samt på egna privata 
enheter komma åt dessa sidor när man använder kommunens nät 
 

- att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete 
 
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade då att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då:  

- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vidtagna åtgärder 

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen (Tjänsteskrivelse 2019-03-20) 
har IT-enheten vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons 
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men IT-enheten har med 
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har IT-enheten stärkt 
skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra webtrafik till sidor som inne-
håller pornografiskt innehåll. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det tekniska skyddet 
kring webtrafiken i kommunens datornät och att det också omfattar skolans datornät. 
Förvaltningen vill poängtera att det fortsatt är viktigt att utbildningsverksamheten 
bakgrund av detta föreslår nämnden att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0132 
BUN - Administrativ avdelning   

 

Perspektiv  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
Beslutet berör i hög grad barns rättigheter och behandlas av flera artiklar i FN:s 
barnkonvention. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv 

Juridiskt perspektiv  
Barn- oh utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Miljöperspektiv   
Barn- oh utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47 
Motion från Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 103 
 

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-192 10 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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/2018-0428

KS § 72 Svar på - Motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Motionär: Elisabeth Johansson (C)

Elisabeth Johansson, Centerpartiet har inkommit med en motion där Elisabeth 
anger följande; ”Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det 
en stor samstämmighet kring.”

”Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika 
självklart att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på 
kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på 
internet.”

Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till 
gymnasiet, prioriteras i detta arbete. IT-enheten har efter samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen beslutat att utöka styrningen för att begränsa tillgången 
till oönskade webbplatser som här avses. Ändringen infördes 2019-02-19.

IT-enheten har i enlighet med motionärens önskemål och som ett led i arbetet för 
efterlevnad av gällande regler för it-användare i eget nät, redan ett filter sedan 
några år tillbaka. Efter en genomgång och med ny teknik har aktiverat ett stärkt 
skydd i kommunens datanät som förhindrar webbtrafik till sidor som innehåller 
pornografiskt innehåll. Följande gäller för de olika näten:

Gästnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

Elevnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

Adminnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

I kommunens styrdokument ”Informationssäkerhetsinstruktion Användare” står 
det följande:

”Förbjudna områden att besöka



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

Det finns några områden som Strömstads kommun direkt vill understryka inte är 
tillåtet att hantera (ladda upp, hämta hem, läsa, spara) via kommunens 
Internetuppkoppling, interna nät, datorer mm.

• pornografiskt material

• våldsrelaterat material

• det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

Din jobbdator/läsplatta/telefon är ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren bestämmer hur de får användas och kan kolla vilka sidor du går in 
på.

Strömstads kommun har en policy som förbjuder besök på pornografiska sidor. 
Om du porrsurfar kan det räknas som misskötsamhet och brott mot 
anställningsavtalet.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47
Motion från Elisabeth Johansson, Centerpartiet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-20 Dnr: KS/2018-0428
KS - Administrativ avdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer 
från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att motionen därmed ska anses besvarad med hänvisning till vidtagna 
åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Motionär: Elisabeth Johansson (C)

Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth 
anger följande; ”Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det 
en stor samstämmighet kring.”  

”Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika 
självklart att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på 
kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på 
internet.” 

Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till 
gymnasiet, prioriteras i detta arbete. IT-enheten har efter samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen beslutat att utöka styrningen för att begränsa tillgången 
till oönskade webbplatser som här avses. Ändringen infördes 2019-02-19.

IT-enheten har i enlighet med motionärens önskemål och som ett led i arbetet för 
efterlevnad av gällande regler för it-användare i eget nät, redan ett filter sedan 
några år tillbaka. Efter en genomgång och med ny teknik har aktiverat ett stärkt 
skydd i kommunens datanät som förhindrar webbtrafik till sidor som innehåller 
pornografiskt innehåll. Följande gäller för de olika näten:

Gästnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan 
reglering.

Elevnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan 
reglering.

Adminnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan 
reglering.

I kommunens styrdokument ”Informationssäkerhetsinstruktion Användare” står 
det följande: 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-20 Dnr: KS/2018-0428
KS - Administrativ avdelning

”Förbjudna områden att besöka

Det finns några områden som Strömstads kommun direkt vill understryka inte är 
tillåtet att hantera (ladda upp, hämta hem, läsa, spara) via kommunens 
Internetuppkoppling, interna nät, datorer mm. 

• pornografiskt material

• våldsrelaterat material

• det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

Din jobbdator/läsplatta/telefon är ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren bestämmer hur de får användas och kan kolla vilka sidor du går in 
på.

Strömstads kommun har en policy som förbjuder besök på pornografiska sidor. 
Om du porrsurfar kan det räknas som misskötsamhet och brott mot 
anställningsavtalet.”

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
IT-avd.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-02-13

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/2018-0428

KSau § 43 Motion om filter för pornografi i kommunens 
nät och datorer från Centerpartiet

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

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Johansson (C) har i inkommen motion yrkat på att det snarast tas fram 
filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på de enheter som tillhör 
Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, samt på egna privata 
enheter komma åt dessa sidor när man använder kommunens nät samt att 
elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 47 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (36) 
 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 § 47                                             Dnr: KS/2018-0428 

Motion angående porrfri zon i Strömstad Kommun  

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det en stor 
samstämmighet kring. När denna fråga lyftes i Barn- och Utbildningsnämnden blev svaret 
att ansvaret ligger hos kommunens IT-verksamhet, då detta kräver vissa tekniska 
lösningar. 
Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika självklart 
att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på kommunens enheter 
och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på internet. 
I sin studie "The Politics of Legal Challenges to Pornography" påvisar Max Waltman 
forskare vid Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, att det finns en 
koppling mellan konsumtion av porr och att inte respektera andras gränser, sexuella 
trakasserier och begå övergrepp. 
Som huvudman för skolan i Strömstad Kommun, och som offentlig arbetsgivare bör vi i 
största möjliga utsträckning omöjliggöra konsumerande av pornografi. 
Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, 
prioriteras i detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden och till Kommunstyrelsen för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen samt  
yrkar på att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen. 

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP), Mia Öster (V) samtliga ledamöter från 
Moderaterna genom Marie Edvinsson. Kristiansen (M) och samtliga ledamöter från 
Liberalerna genom Kerstin Karlsson (L) bifaller motionen och Elisabeth Johanssons 
yrkande. Johanna Ekeroth (S) stödjer motionens intentioner. 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (36) 
 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 ställer Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut mot Elisabeth 
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Elisabeth 
Johanssons yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Motion till Kommunfullmäktige i Strömstad

Motion angående porrfri zon i Strömstad Kommun 

Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det en stor samstämmighet kring. När 
denna fråga lyftes i Barn- och Utbildningsnämnden blev svaret att ansvaret ligger hos kommunens IT-
verksamhet, då detta kräver vissa tekniska lösningar.

Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att Strömstad Kommun 
behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika självklart att våra medarbetare samt 
politiker inte ska ha möjlighet att på kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka 
pornografiska sidor på internet.

I sin studie "The Politics of Legal Challenges to Pornography" påvisar Max Waltman forskare vid 
Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, att det finns en koppling mellan 
konsumtion av porr och att inte respektera andras gränser, sexuella trakasserier och begå övergrepp.

Som huvudman för skolan i Strömstad Kommun, och som offentlig arbetsgivare bör vi i största 
möjliga utsträckning omöjliggöra konsumerande av pornografi.

Jag yrkar att:

- det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på de enheter som 
tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, samt på egna privata enheter 
komma åt dessa sidor när man använder kommunens nät

- att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete

Strömstad 17 september 2018

Elisabeth Johansson, Centerpartiet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

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 § 118 Motion om folkhälsobudget

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Beslutsmotivering
En uppräkning har redan gjorts och ett avtal har skrivits enligt intentioner i 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad inkom med motion där de föreslår:

att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att 
öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr år 
2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år.

att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet 
med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och 
sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 182
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen
Samverkansavtal 2016-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Beslutet skickas till
Diariet



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

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

KS/2019-0332

KSau § 182 Motion om folkhälsobudget

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Beslutsmotivering
En uppräkning har redan gjorts och ett avtal har skrivits enligt intentioner i 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Strömstad inkom med motion där de förslår:

att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att 
öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr år 
2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år.

att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet 
med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och 
sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen
Samverkansavtal 2016-2019

Beslutet skickas till
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



Liberalerna Strömstad   

   

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 1 

 

2019-05-03 

Motion om folkhälsobudgeten 
 

Folkhälsorådet är ett samarbete mellan kommuner och Västra 

Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och finansieras med 50 % av 

respektive kommun och 50 % av regionen. Nuvarande bidrag från regionen är 

på 800.000 kr/år, en summa som inte höjts på många år. Samtidigt har löner och 

administrativa kostnader ökat år från år vilket inneburit att bidraget till 

folkhälsoarbetet minskat i samma takt. (Nuvarande avtal bifogas). 

 

Förebyggande folkhälsoarbete kan inte mätas i pengar, varje satsad krona på 

folkhälsa mångdubblas i sparade resurser i framtida hälso- och sjukvård, både 

för kommunen och regionen. 

 

Liberalerna föreslår: 

 

-att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och 

sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att 

öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr 

år 2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år. 

 

-att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet 

med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och 

sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet. 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 

mailto:stromstad@liberalerna.se














Svar på interpellation om Strömstads badhus

Centerpartiets Elisabeth Johansson frågar i interpellationen när 
kommunstyrelsens ordförande ska ge besked om Strömstads badhus ska stängas. 

Jag kan inte ge ett exakt svar på frågan eftersom vi i dagsläget inte har ett tillräckligt bra 
underlag för att kunna bedöma vilket alternativ som är mest fördelaktigt, dvs renovering av 
Strömstads badhus eller en lösning i form av en ny anläggning inom ramen för Myrenprojektet. 

Kommunen fick under våren en förfrågan från exploatören av Myrenområdet om det fanns 
intresse att finna samverkansformer eftersom det kommande hotellbygget kommer att 
inrymma en simhall, äventyrsbad och gym. 

Det är ingen lätt fråga att ta ställning till, men eftersom exploatören i Myrenprojektet har för 
avsikt att satsa på en simhall, äventyrsbad och gym även om kommunen inte är involverad så 
kommer det att innebära en betydande konkurrens mot Strömstads badanstalts verksamhet. 

Att stå utanför ett samarbete med exploatören i Myren utan att ha utrett frågan grundligt och 
ha ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag tycker vi inte är något alternativ, vilket ett enigt 
kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom.  

Med hänsyn till ovanstående har samtal inletts med exploatören för Myrenprojektet för att 
utreda om det finns möjligheter för att skapa ett betydligt bättre utbud för kommuninvånare 
och besökare till en rimlig kostnad än vad en renovering av Strömstads badhus skulle ge.

Jag är väl medveten om problematiken på badhuset och det jobbas aktivt på att ta fram ett 
jämförande ekonomiskt underlag som kan leda till att beslut fattas. Slutligt besked om Badhuset 
kommer att ske efter en dialog med exploatören för projektet på Myren och när ekonomiskt 
underlag är framme och är kvalitetssäkrat. Förhoppningsvis är underlag till beslut framme runt 
årsskiftet.

Kent Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0451

KSau § 180 Revidering Reglemente för 
Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Reglementet för Krisledningsnämnden behöver revideras dels på grund av den 
nya Kommunallagen (2017:725) och dels på grund av en formulering gällande 
nämndens ikraftträdande, vilken länsstyrelsen lämnat synpunkter på vid sitt 
tillsyns- uppföljningsbesök 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd
Förslag till Reglemente för Krisledningsnämnden

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2019-0451
KS - Utvecklingsavdelning
Peter Birgersson Dafteryd, 193 69 

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Revidering Reglemente för Krisledningsnämnden

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Reglementet för Krisledningsnämnden behöver revideras dels på grund av den 
nya Kommunallagen (2017:725) och dels på grund av en formulering gällande 
nämndens ikraftträdande, vilken länsstyrelsen lämnat synpunkter på vid sitt 
tillsyns- uppföljningsbesök 2018.

Beslutsunderlag
Reglemente för Krisledningsnämnden

Peter Birgersson Dafteryd
 
193 69 
peter.dafteryd@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden
Krisberedskapssamordnare
Kommundirektör

Kommunstyrelsen



FÖRSLAG TILL 

Reglemente för krisledningsnämnden i Strömstads 
kommun
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
Kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet utgör 
styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i 
fredstid. Vid höjd beredskap skall reglementet inte tillämpas.

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära 
händelser. Planen är framförallt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete.

NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR

§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 
(krisledningsnämnd).

Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med en extraordinär händelse. En 
extraordinär händelse kännetecknas av att den:

 avviker från det normala
 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner
 kräver skyndsamma åtgärder

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen. 
Kommunen skall för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser 
skall hanteras. 

§ 2 Krisledningsnämndens befogenheter
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning.
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Om möjlighet finns bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om 
övertagande fattas. I vissa fall kan krav på skyndsamhet omöjliggöra samråd. Nämnd som 
fråntas verksamhetsområden eller delar där av skall dock skyndsamt informeras om detta.

Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan 
överklagas enligt 10 kap. Kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i 
aktuell lagstiftning.

§ 3 Krisledningsnämndens ikraftträdande
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när 
en extraordinär händelse föreligger och att ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot 
situationens krav. Bedömningen att en extraordinär händelse föreligger medför att nämnden 
sammankallas.

Om både ordförande och vice ordförande är förhindrade att bedöma att en extraordinär 
händelse föreligger får annan ledamot i nämnden göra bedömningen. Den ordning i vilken 
ledamöterna är valda bestämmer vilken ledamot som har rätt att göra bedömningen.

Därefter beslutar krisledningsnämnden om bedömningen är korrekt, att det är en extraordinär 
händelse, samt vilka ansvarsområden som nämnden övertar.

§ 4 Återgång till normal organisation
När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att det verksamhetsansvar och 
beslutskompetens som nämnden har övertagit från annan nämnd skall återgå till ordinarie 
nämnd.

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om 
fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår det verksamhetsansvar och beslutskompetens som 
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd.

§ 5 Anmälan om beslut
Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera beslut samt sammanställning av 
inträffade händelser och vidtagna åtgärder. Rapportering ska under en extraordinär händelse 
ske fortlöpande inför varje närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen.

§ 6 Ersättningsfrågor
Krisledningsnämnd får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har rätt till skälig ersättning från den andra 
kommunen eller landstinget.

Krisledningsnämnd får lämna begäran om bistånd från andra kommuner och landsting som 
inte drabbats av samma extraordinär händelse. Kommunen som lämnar bistånd har rätt till 
skälig ersättning från den drabbade kommunen.
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När en enskild persons vistelse i Strömstads kommun är föranledd av en extraordinär händelse 
har krisledningsnämnden rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från 
kommunen som drabbats av den extraordinära händelsen.

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen.

KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 7 Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter valda av kommunfullmäktige, samt fyra 
ersättare.

§  8   Närvarorätt

Vid krisledningsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar 
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess får dock endast kommundirektör, 
kommunikationschef samt säkerhetsskyddschef och föredragande tjänsteman närvara.

§ 9 Brådskande beslut
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne vice ordförande, får besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas, med stöd av 4§ lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

Om både ordförande och vice ordförande har förhinder får annan ledamot i nämnden besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Den ordning i vilken ledamöterna är valda bestämmer vilken ledamot som har rätt 
att fatta sådana brådskande beslut.

§ 10 Förvaltningsorganisation och delegering 
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 
krisledningsnämndens förfogande.

När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller ordinarie 
nämnds delegationsföreskrifter. Krisledningsnämnden äger dock rätt att återkalla givna 
delegationer och överta beslutanderätten i de ärenden som berörs av den extraordinära 
händelsen. Den som normalt sett har delegationen ska skyndsamt informeras om ett sådant 
återkallande.  
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§ 11 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde får nämnden välja tillfällig ersättare för ordföranden.

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 12 Tidpunkt
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden, eller vid dennes 
förhinder vice ordförande, bestämmer.

§ 13 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ansvarar en annan 
ledamot för att ledamöterna kallas till sammanträdet. Den ordning i vilken ledamöterna är 
valda bestämmer vilken ledamot som ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträde.

§ 14 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 15 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet.

§ 16 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar, och skrivelser som beslutats av krisledningsnämnden skall 
undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av 
kommunchef eller dennes ersättare enligt kommunens ordinarie delegationsordning.

 

§ 17 Överklagande

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) 
eller enligt specialförfattningar.
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KS/2019-0503

KS § 120 Revidering av bolagsordningen för AB 
Strömstadsgaragen

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen

Sammanfattning av ärendet
Strömstadsgaragen AB har gjort Strömstads kommun uppmärksam på att det står 
fel i den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen av datum 2018-04-26.

Antalet aktier enligt § 7 i bolagsordningen (lägst 100 och högst 400) 
överensstämmer ej med bolagets aktiebok.  Antalet aktier i bolaget idag är 
50 000 st.

Bolagsordningen § 7 bör ändras till;

Antalet aktier ändras till att vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 202
Tjänsteskrivelse från Kjell Andersson, AB Strömstadsgaragen
Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2018-04-26 § 47

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-21

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/2019-0503

KSau § 202 Revidering av bolagsordningen för 
Strömstadsgaragen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen

Sammanfattning av ärendet
Strömstadsgaragen AB har gjort Strömstads kommun uppmärksam på att det står 
fel i den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen av datum 2018-04-26.

Antalet aktier enligt § 7 i bolagsordningen (lägst 100 och högst 400) 
överensstämmer ej med bolagets aktiebok.  Antalet aktier i bolaget idag är 
50 000 st.

Bolagsordningen § 7 bör ändras till;

Antalet aktier ändras till att vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Beslutet skickas till
Diariet



AB Strömstadsgaragen

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80  STRÖMSTAD

Ändring av bolagsordning

Förslag till beslut

Att godkänna föreslagen ändring av AB Strömstadsgaragens bolagsordning.

Sammanfattning av ärendet

Det står fel i den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen av datum 
2018-04-26.
Antalet aktier enligt § 7 i bolagsordningen (lägst 100 och högst 400) 
överensstämmer ej med bolagets aktiebok.  Antalet aktier i bolaget idag är 
50 000 st.

Bolagsordningen § 7 bör ändras till;
Antalet aktier ändras till att vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Beslutsunderlag
Gällande bolagsordning

Strömstad 2019-08-22
AB Strömstadsgaragen 
Kjell Andersson
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Dnr KS/2018-0115

Strömstads kommuns

Styrdokument

Bolagsordning för AB 
Strömstadsgaragen

Dokumenttyp Bolagsordning
Beslutande organ Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen
Antagen 2018-04-26 §47
Ansvar Kommunchef
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Bolagsordning för AB Strömstadsgaragen

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsgaragen.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett kommunalägt parkeringsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Strömstads kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt bedriva 
parkeringsövervakning av egna anläggningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip svara för ägande och 
förvaltning av parkeringsanläggningar samt bedriva parkeringsövervakning.

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Strömstads kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000) 
kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst hundra (100) aktier och högst fyrahundra (400) aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden 
av pågående mandatperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
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§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun utse en lekmannarevisor med och en revisorssuppleant.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för 
återstoden av pågående mandatperiod.

Kostnaderna för lekmannarevisorn betalas av bolaget.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten i de fall som 
föreskrivs enligt aktiebolagslagens 7 kap. 23 §.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande av godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport.

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.

10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Avslutandet av stämman

§ 13. Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

 Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter
 Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen
 Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget, överstigande ett 

belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.
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§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande 
direktören framläggas för revisorerna senast en månad före årsstämman.

Revisorernas berättelse skall framläggas senast två veckor före årsstämman.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att 
företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 16. Närvarorätt vid årsstämman
Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i kommunfullmäktige i 
Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

§ 19 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte 
möter grund av författningsreglerad sekretess.

§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun.
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§ 135 

Budget 2020 för Västra Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2019-03241 

Beslut 

 Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och 

verksamheter för år 2020 i enlighet med föreliggande förslag till budget. 

 Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2021 och 2022 som 

underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, 

vårdöverenskommelser mm. 

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 11 kronor och 48 

öre per skattekrona. 

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, 

fokusområden med uppdrag samt finansiella mål. 

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2020 

och planåren med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och 

flerårsplan som grund. 

6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för 

hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med vårdöverenskommelser 

2020–2021 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och 

flerårsplanen som grund. 

7. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 6100 mnkr 

fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2020. 

8. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2020 uppta lån om ett högsta 

belopp av 3000 mnkr vilket hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn. 

9. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och 

moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och 

uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 

10. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 

11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 

25 mnkr, från primärvårdsstyrelsen 25 mnkr samt från fastighetsnämnden 

till 20 mnkr. 

12. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att justera taxorna inom 

kollektivtrafiken med i genomsnitt max 5 procent för 2020. 

13. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och 

kulturnämnden får i uppdrag att senast 30 september 2019 fatta beslut om 

uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska beslut 

som påverkar annan förvaltning skall vara fattade senast 31 augusti. 

14. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2019 teckna 

serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 

15. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i 

uppdrag att senast den 30 september 2019 vara överens med berörda 

styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och 

sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och 
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vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan 

förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

16. Styrelser och nämnders detaljbudgetar skall vara beslutade senast 31 

oktober. 

17. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens 

detaljbudget granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för 

samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och 

nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar. 

18. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens 

detaljbudget för 2020 och fatta beslut om tekniska justeringar av 

regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena 

inte är av principiell art. 

19. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och 

fokusområden samt inriktningar för 2020 samt plan för 2021–2022. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Ledamöterna för Demokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2020 med förslag till flerårsplaner 2021 och 2022 har 

upprättats. Vid sammanträdet finns gemensamt förslag till budget för 2020 och 

flerårsplaner för 2021–2022 från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna (Grönblå) samt varsitt förslag till budget för 

2020 och flerårsplaner för 2021-2022 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna. 

Debattordning 

Ordförande redogör inledningsvis för förslag till debattordning (talartid, repliker 

med mera inom respektive huvudområde) som presidiet tagit fram i samråd med 

gruppledarna. 

Dag 1 

Inledande gruppledardebatt 

 Personal  

 ekonomi, ledning och styrning 

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna eller den gruppledaren utser. 

 Primärvård – Nära vård 

 Sjukhusvård 

 Psykiatri 
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 Tandvård 

 Habilitering & hälsa  

 Patientnämnderna 

 Övrigt 

Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 20.00 fortsätter debatten dag 2, 

men efter övriga rubriker. 

Om debatten under dessa rubriker är avslutad innan kl. 20.00 behandlas övriga 

beslutsärenden från dagordningen. 

Dag 2   

Övergripande regionutvecklingsdebatt - Gruppledarna eller den gruppledaren utser. 

 Regional utveckling 
 Kollektivtrafik 
 Kultur 
 Miljö 
 Rättighetsfrågor, folkhälsofrågor och övrigt 

 Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service) 

Ev. fortsatt debatt från dag 1 

Regionfullmäktiges beslut om debattordning 

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till debattordning. 

Beredning 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 14 maj 2019. 

Information enligt MBL § 19 har genomförts den 10 maj 2019. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen daterat 2019-05-14 § 122 

 Budgetförslag från Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna (Grönblå) 

 Budgetförslag från Socialdemokraterna 

 Budgetförslag från Sverigedemokraterna 

 Budgetförslag från Vänsterpartiet 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg (KD), Ulrika 

Frick (MP), Jonas Andersson (L), Linn Brandström (M), Cecilia Andersson (C), 

Maria Nilsson (KD), Carina Liljesand (L), Pär Lundqvist (L), Tina Ehn (MP), 

Lars Holmin (M), Tony Johansson (MP), Monika Beiring (M), Kenneth 

Gustavsson (C), Lars-Inge Andersson (KD), Nicklas Attefjord (MP), Emina 
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Music (C), Anna-Lena Holberg (M), Katarina Lundin (C), Pernilla 

Wendesten (KD), Pär Johnson (L), Yusuf Tohow (MP), Henrik Ripa (M), Hans-

Carl Carlson (KD), Johan Fält (M), Elias Ytterbrink (MP), Gunilla Druve 

Jansson (C), Richard Brodd (C), Angelica Lundgren Bielinski (M), Patrik 

Cerny (L), Valéria Kant (KD), Maria Martini (C), Birgitta Lindholm (L), Ed 

Kahrs (M), Linda Jansson (M), Gunne Steen (C), Helena Holmberg (L), Gunilla 

Lindell (KD), Charlotte Nordström (M), Ulf Eriksson (C), Peter Sögaard (MP), 

Daniel Andersson (L), Aida Karimli (C), Mats Abrahamsson (M), Magnus 

Berntsson (KD), Stig-Olov Tingbratt (C), Gun-Marie Daun (KD), Stefan 

Svensson (KD), Susanna Cassberg (M), Dan Åberg (M) och Thomas Pettersson 

(C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, det vill säga budgetförslag från 

Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

(Grönblå samverkan). 

Helén Eliasson (S), Janette Olsson (S), Claes Redberg (S), Jim Aleberg (S), 

Thomas Angervik (S), Johan Ask (S), Ann-Charlotte Karlsson (S), Håkan 

Linnarsson (S), Michael Melby (S), Cecilia Dalman Eek (S), Andreas Hektor (S), 

Hanne Jensen (S), Kerstin Brunnström (S), Malin Sjunneborn (S), Annica 

Erlandsson (S), Linnéa Wall (S), Bijan Zainali (S), Krister Andersson (S), Alex 

Bergström (S), Per Tenggren (S), Marina Fransson (S), Hans Strandberg (S), 

Maria Brauer (S), Mats Palm (S), Soraya Zarza Lundberg (S), Joakim Sjöling (S) 

och Louise Åsenfors (S) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt 

Socialdemokraternas budgetförslag. 

Heikki Klaavuniemi (SD), Johanna Johansson (SD), Håkan Lösnitz (SD), Rose-

Marie Antonsson (SD), Leo Welter (SD), Martin Johansson (SD), Inga Maj 

Krüger (SD), Johan Johansson (SD), Helena Granbom Angerheim (SD) och 

Anders Strand (SD) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt 

Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Eva Olofsson (V), Can Altintasli (V), Nadia Mousa (V), Monica Djurner (V), 

Birgit Lövkvist (V), Ulla Carlson (S), Lars-Erik Hansson (V), Anette 

Holgersson (V), Bille Karlsson (V), Kerstin Joelsson Wallsby (V), Jan 

Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V), Jesper Johansson (V), Marjan 

Garmroudi (V) och Erik Kyrkander (V) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt 

Vänsterpartiets budgetförslag. 

Vidare yttrar sig Carina Örgård (V), Thomas Hedberg (D), Ann-Christine 

Andersson (S), Mariette Risberg (D), Ulla Nathorst Westfelt (D), Magnus 

Harjapää (SD), Dragan Dobromirovic (S), Isabella Carlén (KD), Eva 

Ternegren (MP), Georg de Laval (D), Peter Hermansson (M) och Arne 

Lernhag (M). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att regionfullmäktige 

bifaller regionstyrelsens förslag. 
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Skickas till + fastställd budget 

 Samtliga nämnder och styrelser och bolag 

 Joakim Björck 

 Samtliga skattekontor i Västra Götaland 
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Förord av gruppledarna 

Fokusering och prioritering 
Sedan 2014 har GrönBlå Samverkan utgjort den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. 
Det har varit under en period av stark tillväxt i Västra Götaland då stora satsningar kunnat göras på 
exempelvis akutsjukvården, psykiatrin och vårdens medarbetare genom bland annat höjda OB-
ersättningar. Även omställningen av vården har inletts liksom införandet av framtidens 
vårdinformationsmiljö. 

GrönBlå Samverkans honnörsord långsiktighet och kontinuitet präglar även budgeten för år 2020. 
Alla tidigare satsningar ligger därför kvar, men eftersom prognoserna indikerar vikande tillväxt och 
minskande skatteunderlag krävs ett ekonomiskt ansvarstagande byggt på fokusering och 
prioritering samt ekonomisk återhållsamhet. Det finns inte utrymme för nya satsningar och för att 
inte riskera att urholka den finansiella styrka som Västra Götalandsregionen skaffat sig under den 
gångna mandatperioden minskas även investeringsutrymmet något för år 2020, men förblir på en 
fortsatt hög nivå. 

Hälso- och sjukvården håller hög kvalitet. Samtidigt ökar kostnaderna i en takt som inte är hållbar 
och produktiviteten sjunker. Tillgängligheten är otillräcklig och den nuvarande utvecklingen måste 
brytas. Omställningen med fokus på ökad vårdproduktion i förhållande till satsade medel är därför 
nödvändig. Resurser måste omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vård som behövs ofta. 
Det görs genom utbyggnad av bland annat mobil hemsjukvård och vårdcentraler. Samtidigt 
koncentreras den mer specialiserade vården till färre platser i regionen. Detta för att kunna 
garantera en jämlik vård som ges med högsta kvalitet och bästa möjliga patientsäkerhet. 
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Sjukvårdens problem är inte främst ekonomiska utan reformer behövs för att lösa de organisatoriska 
systemfel som drabbar patienter i form av långa köer och personalen i form av dålig och stressig 
arbetsmiljö. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, verksamhet eller enskilda 
vårdavdelningar. Detaljstyrningen måste därför ersättas av mer tillitsstyrning, där ansvar, makt och 
befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och 
medarbetare. Medarbetarna ska kunna ifrågasätta onödig administration så att arbetet kan förenklas 
och effektiviseras. En administrativ prövningsrätt är ett led i detta. 
 
Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. För att möjliggöra det 
måste primärvården vara den naturliga första kontakten. Trenden med sämre tillgänglighet till 
primärvården måste brytas. Därför ska vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast 
läkarkontakt premieras, med målet att regionen inom fem år ska kunna erbjuda alla invånare en fast 
läkarkontakt. 
 
Under 2020 fortsätter satsningen på vårdens medarbetare och förbättrad arbetsmiljö liksom 
fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helg, som har gett 
goda resultat. 
 
Inom regional utveckling fortsätter en hög ambition inom klimat och omställning. Västra Götaland 
ska bli världsledande inom hållbar industri. Många företag och arbetsplatser i länet står inför stora 
förändringar för att öka digitaliseringen, åtgärda klimatförändringarna och höja kompetensen. 
Västra Götalandsregionen är beredd att stödja företagen i ambitionen att vidareutbilda arbetskraft 
och bättre klara matchningen på arbetsmarknaden. Arbetet med fullföljda studier är en viktig del av 
ett sådant arbete. 
 
Samarbeten mellan näringsliv och akademi när det gäller innovationer, tillväxt och nya jobb ska 
fortsätta. Satsningen på Framtidsfabriken, som bland annat är en satsning för ökad konkurrenskraft 
och minskade utsläpp inom flyget, ska fullföljas. Likaså fortsätter samarbeten för mer cirkulärt 
tänkande inom textilområdet. Även Life Science är ett högt prioriterat område. Under 2020 ska 
regionfullmäktige anta en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) på hösten, som ska träda i kraft 1 
januari 2021. 
 
Ett viktigt perspektiv inom all verksamhet i regionen är Agenda2030, vilken innehåller de globala 
målsättningarna om minskad fattigdom, bättre hälsa, en god miljö med mera. Det är naturligt att 
Västra Götalandsregionen organiserar och strukturerar insatser inom såväl sjukvård som regional 
utveckling i förhållande till Agenda2030. Detta för att möta utmaningarna inom miljö- och 
klimatområdet, den ojämlika hälsan och lika möjligheter till livslångt lärande. 
GrönBlå Samverkan tar fortsatt höjd för en ambitiös utveckling av kollektivtrafiken med bland 
annat en förenkling av zonsystemet, där 70 zoner blir tre. Effekterna av utbyggnaden av 
kollektivtrafiken de senaste åren har resulterat i ökat resande och en mer sammanhängande 
arbetsmarknad. 
 
Under 2020 initieras ett framtagande av en koldioxidbudget för Västra Götaland. Den kommer att 
skapa ett tydligt politiskt ramverk om hur vi på ett effektivt sätt kan nå upp till Parisavtalets mål. 
Koldioxidbudgeten blir därigenom ett viktigt redskap i att öka takten i klimatarbetet i Västra 
Götaland. 
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Göteborgs botaniska trädgård har en viktig roll i att sprida kunskap om biologisk mångfald. Medel 
anslås för uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Botaniska trädgården. Med nya 
växthus skapas möjligheter att säkra trädgårdens unika växtsamlingar. Ett nytt besökscentrum ger 
besökarna kraftigt förbättrad service. Genom byggnationerna blir Botaniska trädgården ett mer 
attraktivt besöksmål året runt, vilket skapar nya möjligheter för besöksnäringen i Västra Götaland. 
 
GrönBlå Samverkan fortsätter arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland. Vårt fokus på 
barn- och ungdomskultur samt vidgat deltagande kvarstår. Den nya kulturstrategin är ledstjärnan för 
arbetet med att utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och 
civilsamhället, men också med staten och kommunerna. 
 
Detta är de områden och prioriteringar som GrönBlå Samverkan vill lyfta fram inför 2020. Tidigare 
satsningar ligger kvar men paras med ekonomiskt ansvarstagande och återhållsamhet. Det är ett 
nödvändigt fokus för att Västra Götalandsregionen ska kunna fortsätta utvecklas positivt även under 
kommande år. 
 
Johnny Magnusson (M) 
Kristina Jonäng (C) 
Conny Brännberg (KD) 
Jonas Andersson (L) 
Ulrika Frick (MP)  
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Utmaningar, mål och fokusområden 
 Det finns en utmaning i att: 

 
Hållbar, 

innovativ 
och kreativ 

region 

 
Tillgänglig 

och 
produktiv 

H&S 

 
Möta det stora behovet av kompetens som finns inom olika 
branscher i Västra Götaland och lösa problemet med att det 
bland de arbetssökande saknas de kompetenser som 
arbetsgivarna söker. 

Förbättra en idag bristande förståelse för de stora 
infrastrukturbehov som finns i Västra Götaland och därmed 
skapa förutsättningar för utbyggnad av prioriterad 
infrastruktur. 

 
Möta en utveckling där de större städerna har en snabbare 
tillväxt än resten av Västra Götaland. Förutsättningar som 
jobb, bostäder, kultur och kommunikationer är ojämnt 
fördelade över regionen. 

Skapa ett väl utvecklat system för innovationer för att 
underlätta för regionens näringsliv att ställa om sin 
verksamhet för att kunna möta förändrade behov i framtiden. 

Ställa om Västra Götaland till en fossiloberoende region fram 
till år 2030. 

 
 

Reformera hälso- och sjukvården för att bryta en sedan länge 
ohållbar utveckling med allt högre kostnader och samtidigt en 
allt lägre produktivitet. 

 
Locka och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en hälso- 
och sjukvård präglad av effektivitet, hög patientsäkerhet, god 
tillgänglighet och bra service gentemot invånarna, samt att 
systematiskt implementera den i verksamheterna. 

 
Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna inom 
hälso- och sjukvården samt öka antalet tillgängliga 
vårdplatser för att minska problemet med 
överbeläggningar. 

Skapa en nära hälso- och sjukvård som bättre än idag kan 
möta en utveckling med en ökande psykisk ohälsa och de 
ökande behov som finns i en åldrande befolkning. 
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Prioriterade mål för 2020 - 2022 Fokusområden med uppdrag för år 2020 att 

 
 
Fler i arbete genom bättre matchning. 

 
Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett 
strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning. 

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för 
gods- och persontrafik. 

Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på 
järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven. 

Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att 
bo, verka och vistas i hela regionen. 

Utveckla målbild för det storregionala bussnätet. 

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt 
delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka. 

Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska 
lösningar för att hela regionen ska utvecklas. 

 
Deltagandet i kulturlivet ska öka. 

Öka antalet insatser inom kulturen som främjar 
deltagande i hela regionen och bidrar till 
landsbygdsutveckling. 

 
Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka 
innovationskraften för en hållbar industri. 

Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar 
industri för att bland annat möta klimatutmaningen och 
minska koldioxidutsläppen. 

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska 
minska. 

Öka takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. 

 
 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras. 

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av 
tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska 
decentraliseras till första linjens chefer. 

Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra 
samverkan mellan VGR och kommun för att minska 
antalet överbeläggningar. 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling. 

Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där 
hänsyn tas till marknadssituation och kompetensbehov 
samtidigt som budget ska hållas. 

 
Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, 
liksom verksamhetens användning av digitala lösningar. 

 
Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och 
AI, för bättre diagnostik och ökad patientsäkerhet. 

 
 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast 
läkarkontakt ska premieras. 

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för 
både förstabesök och behandling. 

Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten 
till vård för personer med psykisk sjukdom. 

 
Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn- och 
ungdomar med psykisk ohälsa. 
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Budgetanvisningar 
 
Övergripande förutsättningar 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting varje år upprätta en budget. Den ska även 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. I budgeten ska skattesatsen och 
anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur 
den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. 

 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Denna budget redovisar i en särskild sammanställning utmaningar, prioriterade mål och 
fokusområden. Under ekonomiavsnittet redovisas de finansiella mål som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. 

 
Matris för mål och fokusområde 
I budgeten ingår en matris för tydligare styrning. Den är något justerad jämfört med tidigare år 
för att bli mer stringent och enklare att styra mot. De strategiska målen är ersätta av två 
övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot. 

• Hållbar, innovativ och kreativ region 
• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård. 

I matrisen finns tio utmaningar utpekade med tolv prioriterade mål fastställda för 
planperioden. De tidigare fokusområdena har blivit färre och är formulerade som uppdrag till 
nämnderna och förvaltningen för 2020. 

Budgeten för Västra Götalandsregionen beskriver i övrigt den inriktning och politik som ska 
prägla utvecklingen de närmaste åren. Regionfullmäktige fastställer budgeten och den utgör 
därmed grunden för allt arbete som utförs i Västra Götalandsregionens verksamheter. 
 

Nämnder och styrelsers arbete med budgeten 

Nämnder och styrelser får utöver regionfullmäktiges mål lägga fast högst ett prioriterat mål 
anpassat till det egna uppdraget, som inte kan riktas mot annan nämnd eller styrelse. 
Nämndernas och styrelsernas prioriterade mål får inte stå i strid med regionfullmäktiges mål. 

I allt arbete som nämnder och styrelser bedriver ska jämställdhet, mångfald samt 
underlättande för personer med funktionsnedsättning integreras i ordinarie rutiner. Det 
innebär att Västra Götalandsregionen i statistik, utredningar och andra beslutsunderlag ska 
redovisa rådande förhållanden för kvinnor och män, lämna förslag för ökad jämställdhet och 
mångfald, samt visa hur verksamheten underlättar för personer med funktionsnedsättning. 

 
Uppföljning av mål och fokusområden 
De mål som är redovisade i budgeten kommer att kopplas till mätbara kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer, som fortlöpande ska redovisas till nämnder och styrelser samt till 
regionfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 
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Policydokument och andra styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige ska inte 
innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. På samma sätt 
som i uppföljningen av beslut i budget om mål och fokusområden bör regionstyrelsen på ett 
samlat sätt besluta om hur övriga policies och styrande dokument ska följas upp och 
redovisas till regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska därför gå igenom uppföljningen av alla 
styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige i syfte att förenkla uppföljning och 
rapportering, samt se till att uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt. 

 
Beredning hösten 2019 
Efter det att regionfullmäktige fastställt budget för 2020 följer regionstyrelsens beslut om 
planeringsdirektiv. Syftet är att ge tydliga och tidiga förutsättningar för nämnder och styrelser inför 
arbetet med detaljbudget. Nämnder och styrelser utformar detaljbudget för de egna verksamheterna. 
De mål och fokusområden med uppdrag som fastställs av regionfullmäktige ska följas och anpassas 
i samband med nämndernas budgetbeslut. 

 
Efter nämndernas detaljbudgetarbete och överenskommelser/uppdrag mellan beställare och utförare 
fastställer regionstyrelsen detaljbudgeten. Liksom under hösten 2019 krävs en genomlysning och 
konsolidering av andra frågor än interna ekonomiska poster. Budgetarna och olika 
överenskommelser måste även granskas utifrån hur de ligger i linje med regionfullmäktiges mål och 
inriktning och hur de följer de riktlinjer och anvisningar som fastställts. Nämnder och styrelser ska 
därför tidigare fatta beslut om överenskommelser och detaljbudget. Regionstyrelsen ska bedöma 
om styrelsers och nämnders detaljbudgetar och därmed vård- och andra överenskommelser kan 
godkännas, eller om dessa ska föras till regionfullmäktige för ställningstagande. 
 
Utveckling av budgetprocessen 
Ändamålsenligheten i, och tillämpningen av flera av de regiongemensamma styrprocesserna kan 
ifrågasättas. Två av de övergripande processerna är i fokus:  

• delar av budgetprocessen 
• arbetet med vårdöverenskommelser, VÖK, inklusive hur delar av beställar-utförarmodellen 

tillämpas.  
 
GrönBlå Samverkan har tidigare tagit initiativ till översyn och förlängning av VÖK. Ambitionen 
med fleråriga vårdöverenskommelser är att det ska ge stabila, men inte statiska, förutsättningar, 
minska det administrativa arbetet kring överenskommelserna och förflytta fokus från dagens 
förhandling om intäkter till ett gemensamt ansvarstagande kring hur ökade kostnader ska hanteras 
och mål uppnås.   

 
Beställar-utförarmodellen ska utvecklas så att utförare och beställare, utifrån sina respektive roller, 
tar ett gemensamt ansvar – ett partnerskap för att nå de mål regionfullmäktige anger och att VÖK är 
realistiska, tydliga och kan genomföras. I arbetet med vårdöverenskommelserna ska sjukhusens roll 
som produktionsenheter och hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar för invånarnas vårdbehov 
tydliggöras. Beställare och utförare behöver ha gemensamma bilder av gemensamma problem och 
gemensamma lösningar. De ska samarbeta samt underlätta för omställningen av hälso- och 
sjukvården och arbetet med ekonomi och verksamhet i balans. En sammanhållen Västra 
Götalandsregion där de olika delarna drar åt samma håll trots olika roller är nödvändigt. 
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Processen med att utarbeta förslag till budgetbeslut i regionfullmäktige ägs av partierna och 
beredningen av de olika budgetförslagen görs av respektive regionfullmäktigegrupp. Detta skapar 
förutsättningar för att regionfullmäktiges beslut om budget är väl förankrad och processad. Inom 
speciellt två områden behöver arbete startas med att utveckla budgetprocessen för att ge större 
genomslag, följsamhet och kraft i genomförandet av regionfullmäktiges budget.  

 
1. Det gäller att ge, speciellt sjukhusen, tidiga och stabila förutsättningar. Andra beslut än 

regionfullmäktiges budget som påverkar de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
förutsättningarna måste tidigt vara kända och budget/VÖK arbetet påbörjas tidigare utifrån 
gällande planer. 

2. Formerna för hur nämnder och styrelser omhändertar regionfullmäktiges budget behöver 
utvecklas och ges en mer standardiserad form. Även granskningen, uppföljningen och 
konsolidering på koncernnivå behöver utvecklas och medge tidiga budgetjusteringar om så 
krävs för att fullfölja regionfullmäktiges mål och inriktningar. 

 
Regionstyrelsen och koncernkontoret ska säkerställa att det ovan beskrivna behovet av utvecklings- 
och förändringsarbete påbörjas och i tillämpliga delar kan börja tillämpas från hösten 2019. 
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Budgeten som överordnat styrdokument 
 
Budgeten är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Till detta kommer, av 
regionfullmäktige antagna, styrdokument som ger en mer detaljerad inriktning för Västra 
Götalandsregionens verksamheter. 

 
Vid eventuella konflikter mellan styrdokument och budget gäller den senast antagna 
budgeten. 
 
Visionen om ”Det Goda Livet” 

Västra Götalandsregionens vision om Det Goda Livet är den långsiktiga inriktningen för 
vårt arbete. Det är en vision för hela Västra Götalands län och alla dess invånare. 

 
VG 2020 
”VG 2020: Västra Götaland 2020 är den nu gällande regionutvecklingsstrategin och anger 
ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling mellan år 2014 och 2020 och är det centrala 
verktyget för att, i samverkan inom Västra Götaland, genomföra den gemensamma visionen 
om Det Goda Livet. För att uppfylla inriktningen finns handlingsprogram antagna av 
regionutvecklingsnämnden 2016.” Under 2020 fortsätter arbetet med den nya Regionala 
utvecklingsstrategin som ska sträcka sig fram till 2030. 

 
Klimat 2030 är den klimatstrategi där Västra Götalands klimatmål är fastställt. Målet är att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Arbetet är sedan 2017 inne i 
en genomförandefas som ska resultera i nya satsningar och samverkansplattformar för ett 
effektivt regionalt klimatarbete. 

 
Regionala trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var 
fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. 

 
Kulturstrategi för Västra Götaland 
Kulturstrategin 2016–2019 pekar ut fem strategiska områden som vägledande och särskilt 
viktiga för Västra Götalandsregionens arbete: ett vidgat deltagande, utvecklade kapaciteter, 
gynnande av nyskapande, bättre nyttjande av tekniken samt ökad internationalisering. I 
oktober 2019 fattar regionfullmäktige beslut om en ny kulturstrategi och plan för Västra 
Götaland 2020–2023. 

 
Strategi för hälso- och sjukvårdens utveckling 
Den strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som regionfullmäktige antog i maj 2017 
syftade till att stärka hälso- och sjukvården ur ett tydligt invånar- och patientperspektiv. 

 
Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas i närområdet och kunna erbjudas med en god 
kontinuitet. Den vård som invånarna behöver mer sällan kan samlas till färre utbudspunkter 
för att säkerställa högsta kvalitet. För att både kunna koncentrera vård och bygga ut den nära 
vården behövs nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter nyttjas bättre. 
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Kvalitetsförbättringar ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete för att invånarna ska 
erbjudas en vård med hög medicinsk, organisatorisk och patientupplevd kvalitet. 

 
Övriga styrdokument 

Västra Götalandsregionen har utöver ovanstående visioner och program ett antal övriga 
styrdokument som är fastställda av regionfullmäktige. Under 2015 genomfördes en översyn 
av gällande styrdokument och regionfullmäktige beslutade att ett styrande dokument inte bör 
gälla under längre tid än fem år. Dokumentet ska därefter antingen upphöra eller uppdateras. 

 
Vid en målkonflikt mellan olika styrdokument och budgeten gäller den senast antagna 
budgeten. I regionfullmäktiges beslut om övergripande styrdokument fastställs hur Västra 
Götalandsregionen ska arbeta med att stödja utveckling inom olika politikområden. Genom 
fullmäktiges beslut anges inriktning och mål för arbetet inom respektive område. För att nå 
dessa krävs att insatser prioriteras och att resurser avsätts. Detta resursbehov och prioritering 
av insatser måste dock ställas mot behovet inom andra angelägna områden. För Västra 
Götalandsregionen som helhet sker detta genom att regionfullmäktige årligen beslutar om 
budget och plan och då väger behovet av resurser och insatser mellan de olika 
politikområdena. Regionfullmäktiges budget blir på så sätt överordnat övriga styrdokument 
som regionfullmäktige fastställt. 
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Ekonomiska utmaningar 
 
Konjunkturen i omvärlden har stärkts de senaste åren. Under 2018 mattades dock tillväxten av i 
många länder och tillväxten i världshandeln avtog. I Sverige har konjunkturen också stärkts de 
senaste åren och tillväxten varit hög men BNP-tillväxten kommer att mattas av under 2019. En 
avmattning i den internationella konjunkturen, minskade bostadsinvesteringar samt inbromsning i 
den offentliga konsumtionen väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020.  
 
Prognosen om konjunkturförsvagning kommer att dämpa skatteunderlagstillväxten i Sverige. Den 
inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 bedöms även att 
hålla i sig under 2019. Under 2020 innebär den beräknade konjunkturavmattningen leda till att 
antalet arbetade timmar minskar. Följden blir att skattunderlaget både 2019 och 2020 ökar mindre 
än det gjort sedan 2010. 
 
Västra Götalandsregionen har under den senaste femårsperioden haft en relativt stark ekonomi med 
positiva resultat exklusive jämförelseposter men står ur ett ekonomiskt perspektiv inför stora 
ekonomiska utmaningar de kommande åren. 
 
En lägre ekonomisk tillväxt leder till lägre intäkter från skatter och utjämningssystem samt en 
osäkerhet kring statens stöd gällande statsbidrag. Den nuvarande höga kostnadsökningstakten 
behöver dämpas till en långsiktig hållbar tillväxttakt. Ökade kostnader för pensioner och 
investeringar kommer dessutom ta i anspråk en allt större del av regionens intäktsökning. 
 
I Västra Götalandsregionen har akutsjukhusen haft svårigheter att nå ekonomisk balans. Det 
ekonomiska underskottet för 2018 var 728 miljoner kronor och om inte åtgärder vidtas under 2019 
som ger resultat så riskeras ett större underskott. Ett sådant underskott bedöms inte kunna 
balanseras av överskott i andra verksamheter. Akutsjukhusen måste vidta åtgärder som innebär 
ekonomisk balans. Misslyckas de med detta kommer det innebära att Västra Götalandsregionen 
som helhet står inför betydande underskott vilket innebär att kommunallagens balanskrav inte 
uppfylls. Uppstår negativt resultat medför detta att Västra Götalandsregionen ska återställa detta 
inom tre år, vilket i sin tur minskar de kommande årens verksamhetsutrymmen. 

 
 



 

14 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En hållbar, innovativ och kreativ region 
Utmaningen är att möta en utveckling där de större städerna har en snabbare tillväxt än resten 
av Västra Götaland. Förutsättningar som jobb, bostäder, kultur och kommunikationer är 
ojämnt fördelade mellan såväl stadsdelar som över regionen i sin helhet och skapar en känsla 
av utanförskap och brist på delaktighet. 

 
Många av de verktyg som finns för att stötta en positiv hållbar samhällsutveckling finns i det 
regionala utvecklingsuppdraget. Målet är en hållbar, innovativ och kreativ region. Utveckling 
av väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning, forskning och innovationssystem 
samt för transporter av personer och gods är basen i det regionala utvecklingsarbetet. Västra 
Götalandsregionen har uppdraget att utveckla Västra Götaland i samverkan med invånare, det 
civila samhället, företag, organisationer, kommuner, högskolor/universitet och andra 
myndigheter. 

 
Västra Götaland kan karakteriseras som en region med en stor andel kunskapsintensiva 
företag, ofta med en global spelplan. Väldigt få regioner i världen har en så stor andel företag 
med egna resurser för forskning och utveckling som Västra Götaland. 

 
Västra Götaland är en stor region med olika förutsättningar, men gemensamt för hela regionen 
är att det råder brist på väl fungerande infrastruktur. Detta drabbar både person- och 
godstrafik och är en utmaning för den regionala utvecklingen och har stor påverkan på hela 
Sveriges tillväxt och utveckling. Det finns en bristande förståelse för hur stor andel av 
Sveriges försörjning av den globala handeln som sker via Västra Götaland och detta behöver 
uppmärksammas. 

 
Med sikte på 2030 
Under 2019 och 2020 kommer det att pågå en process för att ta fram en regional 
utvecklingsstrategi, som ska vara vägledande för de kommande årens arbete med regional 
utveckling. Processen ska slutgiltigt komma fram till en inriktning, men det finns några 
bärande principer för arbetet med regional utveckling; internationell konkurrenskraft, 
plattformar för innovationer, fokus på entreprenören och att Västra Götaland ska bli 
världsledande på hållbar industri. 

 

Kompetensförsörjning 
Infrastruktur 
Hållbar industri  
Tillväxt i hela regionen  
Hållbart resande  
Kultur 
Miljö och klimat 
 

Hållbar, 
innovativ 
och kreativ 
region 
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Genom regionala utvecklingsmedel kan vi växla upp de resurser som redan finns i företagen. 
Framför allt syftar de regionala utvecklingsmedlen till att skapa mervärden genom samarbeten 
mellan företagen och lärosätena, eller mellan kommuner, näringsliv och akademi. Ofta finns 
möjligheter till medfinansiering från staten eller från EU vilka kan skapa breda samarbeten 
och stärka konkurrenskraften totalt sett i Västra Götaland. Denna typ av omfattande 
samarbeten för att främja internationell konkurrenskraft ska fortsätta. 

 
Världsledande inom hållbar industri 
Över hela världen, i Europa och i Sverige sker nu en omställning av industrin i syfte att 
minska koldioxidutsläppen och hejda klimatförändringarna. Västra Götaland har ett särskilt 
stort ansvar för denna omställning, eftersom en stor andel av den tunga oljebaserade industrin 
finns här. Med rätt inställning och bra verktyg kan vi ligga i framkant. Det finns 
konkurrensfördelar av att utveckla ny teknik här samt välkomna etableringar som bidrar till en 
hållbar industri. Fortsatta satsningar på en modern fordonsindustri som anammar 
elektrifiering och digitalisering är viktigt för regionen. Fokus på cirkulär ekonomi inom 
exempelvis textil, möbler och plast är också angeläget för att främja en hållbar industri. 

 
Ökad innovationskraft 
Västra Götalandsregionen ska verka för och vara en föregångare i arbetet med att stärka 
innovationskraften och möjliggöra testbäddar (en miljö där man kan testa nya tekniker i en 
kontrollerad, simulerad eller verklig användarmiljö). Fokus bör ligga på såväl innovativa 
idéer som små och medelstora företag. Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka 
dialogen mellan näringslivet, forskningen och politiken, samt mellan företag och branscher, 
för att tillsammans bidra till god utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen 
kan också i samverkan nyttja EU-medel för satsningar inom exempelvis näringslivet, 
kollektivtrafiken och miljön. 

 
Forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård 
Västra Götaland ska stärka sin position som en av de främsta regionerna inom life science. 
Fler och starkare samarbeten med andra aktörer i gemensamma frågor måste prioriteras. 
Västra Götalandsregionens egen hälso- och sjukvårdsorganisation måste samverka med 
externa aktörer inom life-science-klustret för att möjliggöra klinisk forskning och tillgång till 
testbäddar. Det stärker både Västra Götalands egen hälso- och sjukvård och externa aktörer 
inom Life Science. Samverkan skapar också förutsättningar för att använda EU:s finansiella 
instrument för forskning och utveckling. 

 
Västra Götalandsregionen har uppdraget att inom hälso- och sjukvården ansvara för forskning 
och utveckling. Detta ansvar innebär att sjukvården hyser den forskning som sker i samverkan 
med universitet, högskola och näringsliv. Möjlighet till forskning på primärvårdsnivå ska 
förbättras, inte minst för att den möjligheten hänger ihop med primärvårdens långsiktiga 
behov av kompetensförsörjning. 

 
Social hållbarhet förutsätter lika värde 
Mänskliga rättigheter ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete. Som offentlig 
aktör har Västra Götalandsregionen också en skyldighet till att upprätthålla dessa rättigheter 
samt att bidra till en social hållbar utveckling. 
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I Västra Götalandsregionen ska alla åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, ålder, 
socioekonomisk status eller bostadsort. För att öka den sociala hållbarheten, så ska Västra 
Götalandsregionen fortsätta arbetet med att stärka sammanhållningen i samhället. 

 
Västra Götalandsregionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla dess 
verksamheter. Verksamheterna ska även ha möjligheten till att samverka mellan varandra och 
sprida goda exempel för att ta vara på de kompetenser som finns. 

 
Barnrättsarbetet måste stärkas ytterligare och vara vägledande i Västra Götalandsregionens 
beslutsprocesser. Barnkonventionen blir nu lag vilket stärker det barnrättsliga arbetet. 
Beredningen för mänskliga rättigheter ska bidra med tolkning och tillämpning i vår egen 
verksamhet. 
 

Arbetet med kompetensbrist och matchningsproblematik 
ska intensifieras 
En utmaning är att möta det stora behovet av kompetens som finns inom flera branscher i 
Västra Götaland och lösa problemet med att det bland arbetssökande saknas de 
kompetenser som arbetsgivarna söker. Kompetensbristen och matchningsproblematiken är 
påtaglig för både företag och offentlig sektor. Samtidigt är en annan utmaning att tretusen 
ungdomar i Västra Götaland lämnar grundskolan varje år utan att ha fullföljt sina studier. 
Därmed saknar de förutsättningar att delta i arbetslivet och i den gemenskap som ett arbete 
ger. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för tillväxt och utveckling. För Västra 
Götaland, liksom övriga Sverige, är kunskap och kompetens vårt främsta konkurrensmedel 
gentemot omvärlden. 

 
Västra Götalandsregionen har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att tillhandahålla en 
kompetensplattform i Västra Götaland. Erfarenheten från finanskrisen visade att det saknades 
kunskap och översikt om vilka utbildningar som genomfördes och hur många som studerade. 
Samtidigt saknades prognoser och underlag både på medellång och lång sikt för vilka 
kompetensbehov som fanns på regional nivå. Varken den nationella eller den lokala nivån 
hade möjlighet att få den översikten.  
 

Uppdraget från regeringen var därför att utarbeta en kompetensplattform för länet som ska 
bidra till att öka kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. 
Regionen ska samordna behovsanalyser och bidra till ökad kunskap om utbud och efterfrågan 
av utbildningsformer. Plattformen utgör en kunskapsbank, en utbildnings- och 
arbetsmarknadsprognos på regional- och delregional nivå, som underlag för 
utbildningsplanerare för att identifiera kompetensbrister. Kompetensplattform Västra 
Götaland sker inom fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, 
Lärande och erfarenhetsutbyte samt Prognoser och kunskapsunderlag. 
Regionutvecklingsnämndens har även antagit ett program för utbildning och arbetsmarknad i 
Västra Götaland 2018–2020. Målet för programmet är att öka sysselsättningen och stärka 
kompetensförsörjningen i Västra Götaland. 
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Kompetensförsörjningsfrågorna bör vara en integrerad del i den regionala 
utvecklingsstrategin och i tillväxtstrategin. Kompetensförsörjningen är central för att 
bibehålla och stärka den regionala konkurrenskraften. Ett fokusområde för kommande år är 
därför att: Inom ramen för regional kompetensförsörjning ska regionen, i dialog med 
näringslivet och gemensamt med kommunerna, utveckla ett strukturerat och samordnat stöd 
för behovsanpassad utbildning, så att de olika utbildningsformerna blir bättre anpassade till 
lokala, delregionala och regionala kompetensbehov 

 
Utbildningsverksamhet med ett särskilt ansvar 
Naturbruksgymnasierna drivs på kommunernas uppdrag och ska kompetensförsörja de gröna 
näringarna. Naturbruksskolorna erbjuder utbildning på både gymnasial och vuxen nivå. De 
har i uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i 
landsbygdsutvecklingen. Detta kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad i jordbruket. 

 

Skolorna ska bidra till att möta näringens kompetensbehov, stärka företagande och vara ett 
nav för näringarna och hela landsbygden. Regionens egna skolor ska utgöra spetsen av 
naturbruksutbildningar och ge en kvalificerad utbildning inom de gröna näringarna. En 
arbetsgrupp Politiskt Samråd Naturbruk för det nya samverkansavtalet för 
naturbruksutbildningar är har startats. 

 
Folkhögskolorna i Västra Götaland ska spela en tydlig roll som utbildningssamordnare för att 
möta viktiga samhälls- och kompetensförsörjningsutmaningar. Folkhögskolorna är en väl 
utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och genom sina olika 
profiler speglar de mångfalden i samhället. Pedagogiken och traditionen hos folkhögskolorna 
betyder mycket för att motivera och stödja unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- och/eller 
gymnasieutbildning. 

 
Folkhögskolornas studieform ger ofta nya chanser till studier som senare kan leda till jobb. 
Västra Götalandsregionen bör, som ägare till egna folkhögskolor, skapa förutsättningar för 
bra studiemiljö och i förekommande fall internat för personer långt från arbetsmarknaden.  

 
Västra Götalandsregionen ska verka för att skapa en ännu starkare samverkan mellan 
kommuner, studieförbund, folkhögskolor och eftergymnasiala kulturutbildningar. Uppdraget 
och det regionala ersättningssystemet för folkhögskolorna ska ses över för att dessa i högre 
utsträckning ska bidra till att ge fler en andra chans i utbildningssystemet. 

 
Fler ska fullfölja sina studier 
Utbildning har en stark koppling till hälsa, där forskningen visar att de barn som klarar sina 
studier har en bättre chans att få en god hälsa, ett arbete och ett bättre liv. Västra 
Götalandsregionen ska fortsätta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans 
med kommunerna och ett flertal aktörer ska Västra Götalandsregionen fortsätta att skapa 
bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning. 

 
Hållbar tillväxt genom socialt företagande  
En viktig resurs i att möta flertalet av samhällsutmaningarna är genom det sociala 
företagandet. Västra Götalandsregionen har ansvar för att arbeta med socialt företagande och 
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har även en avgörande roll i att ta tillvara på den drivkraft och de lösningar som det sociala 
företagandet tillför. Stödet till nyföretagande ska också spegla de sociala utmaningarna för 
att nå en hållbar tillväxt. 
 

Förbättra förståelsen för infrastrukturbehoven i Västsverige 
Västra Götaland är en industriregion som har stor nationell betydelse. Beslut om nationella 
investeringar i Västra Götalands infrastruktur är avgörande för hela Sverige. Det finns idag en 
bristande förståelse för de stora infrastrukturbehov som finns i Västra Götaland och därmed för 
att skapa förutsättningar för utbyggnad av prioriterad infrastruktur. Undermålig infrastruktur 
skapar hinder för möjligheten att klara av klimatutmaningen för gods- och persontransporter. 
En generalplan för järnvägen, såväl för godstransporter som för persontrafik, med nödvändiga 
prioriteringar ska tas fram, med syftet att öka förståelsen för helhetsbilden och öka den 
gemensamma handlingskraften. Generalplanen ska stärka Västra Götalandsregionen 
påverkansarbete, tillsammans med kommunerna, för att säkerställa att den statliga nivån 
underhåller och investerar i samtliga bantyper i järnvägssystemet. Västra Götalandsregionen 
ska verka för att ta fram en särskild strategi för de mindre järnvägarna. 

Ett fokusområde för 2020 är därför att: En generalplan för gods och persontrafik på järnväg 
ska tas fram, med syfte att öka förståelsen för helhetsbilden och öka den gemensamma 
handlingskraften. 

 
Västra Götalandsregionen behöver fortsätta arbeta för såväl nya järnvägar som upprustning av 
de järnvägar som finns idag. Ny stambana Göteborg-Stockholm med första etapp Göteborg-
Borås beräknas komma igång under 2020-talet och Västra Götalandsregionen måste fortsätta 
bevaka att detta sker. Viktigt är också satsningar på Västra Stambanan, med fyrspår 
Göteborg-Alingsås som viktigaste åtgärd. 

 
Arbetet med att utveckla en modern järnvägsförbindelse till Norge (Oslo – Göteborg) ska ha 
fortsatt fokus. Ambitionen är att tidigarelägga utredningar av dubbelspår Öxnered – Halden. 
 
Västra Götalandsregionen ska verka för fler och bättre internationella tågförbindelser. Detta 
gäller såväl höghastighetståg i framtiden som förbättringar i närtid, för hela sträckan Oslo-
Hamburg med EU-finansiering. På nationell nivå förbereds nattåg ut på kontinenten och det 
är viktigt att det finns anslutande nattågsförbindelser från vår region när det blir verklighet. 
 
Västra Götaland har olika infrastrukturbehov i olika delar av länet. I de större städerna är 
trängsel och utsläpp stora problem och fler behöver gå, cykla och åka kollektivt. På 
landsbygden är ett väl fungerande finmaskigt vägnät viktigt. Det är betydelsefullt att se över 
hela resandekedjan och möjliggöra ett hållbart resande i hela Västra Götaland. Det är också 
viktigt att få en samlad regional fysisk planering tillsammans med kommunerna. 

 
Arbetet med att öppna för fler tågstopp i Västra Götaland ska fortsätta. Målbild Tåg 2035 har 
utökats med sju nya stationslägen och regionen fortsätter förbereda dessa ihop med berörda 
kommuner. Samtidigt som arbetet med fler stationslägen pågår ska fler tvärförbindelser med 
busstrafik och förbättrad järnvägskapacitet fortsätta. Det handlar också om att tillsammans 
med näringslivet få fler att ställa om till ett hållbart resande. Lika väl som det behövs nya 
busskörfält behövs incitament för att fler människor ska ändra sina resvanor. 
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Sjöfarten med Göteborgs hamn, kustsjöfart och inlandssjöfart är av stor strategisk betydelse 
för Västra Götalands utveckling och är av nationellt intresse, liksom järnvägs- och 
väganslutningar till hamnarna. Investeringar i slussar och muddring i Göteborgs hamn är 
nödvändiga för Sverige som nation och viktigt för Västra Götaland. 

 
Fler fossiloberoende godstransporter 
Strategin för en fossiloberoende region i Västra Götaland innebär en 80-procentig minskning 
av koldioxidutsläpp till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Utmaningen är att hantera ökade 
godsmängder samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska. Målen kommer med beslutade 
styrmedel inte att nås om nuvarande inriktning består. Tvärtom förväntas godstransporter med 
lastbil att öka fram till år 2030. Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att driva på för 
att få fram ny teknik och strategiska utvecklingsprojekt för effektivare godstransporter, ihop 
med fordonstillverkare, speditörer och forskare. Bristande rådighet över investeringar och 
underhåll på järnväg och väg utgör en utmaning för att möta de ökande koldioxidutsläppen. 

 
För att möta utvecklingen måste Västra Götalandsregionen intensifiera arbetet med att 
genomföra Godsstrategin, för att stärka förutsättningarna för logistik och godstransporter. En 
utveckling av infrastrukturen i hela Västra Götaland är nödvändig för minskad 
klimatpåverkan och för att arbetsmarknadsregionerna ska fungera. För Västra 
Götalandsregionen är det ett uttalat mål att knyta samman tätorterna bättre och snabba upp 
stadstrafiken. Även bättre förbindelser till regioncentrum i grannlän och grannländer 
efterfrågas och tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas pendlingsresor. 

 
Antalet tågresor i Västra Götaland har mer än fördubblats de senaste 20 åren. Det finns en stor 
potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i framtiden. Satsningen på det 
finmaskiga vägnätet på landsbygden samt regional cykelplan, för att möjliggöra 
vardagscykling längs regionala vägar ska fortsätta. 

 
En utveckling för hållbar industri 
En utmaning är att förhindra att företagen i Västra Götaland tappar konkurrenskraft. Västra 
Götalandsregionens innovationsstrategiska arbete vilar på de tre benen entreprenörskap, små 
och medelstora företag samt forskning och utveckling i styrkeområden. Störst effekt nås när 
”benen” samspelar, samverkar och integreras. Västra Götalandsregionen har valt att satsa på 
starka fysiska innovationsmiljöer där utvecklingssatsningar med flera aktörer kan samverka. 
Det är nödvändigt att bibehålla och utveckla detta väl utvecklade system för innovationer. 
Detta för att underlätta för företagen att ställa om till en hållbar industri. 

 
Företag och industrier i Västra Götaland ligger i framkant inom energisnål råvaruhantering, 
klimatsmart logistik och effektiva produktionsprocesser. Den miljödrivna utvecklingen är av 
stor betydelse för det regionala utvecklingsarbetet. Västsveriges näringsliv samt lärosäten och 
forskningsinstitut samarbetar allt mer för att sätta Västra Götaland på kartan kring hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster. Västra Götalandsregionen ska fortsätta främja arbetet 
för en fossiloberoende region. 
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För att uppnå målet om en fossiloberoende region krävs medverkan i olika projekt för nya 
material och bränslen samt ökat fokus på elektrifiering inom transportsektorn. Satsningen på 
biogas är en viktig fråga för minskade klimatutsläpp och även för ett ökat kretsloppstänkande 
i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen bör medverka till att stimulera fler användare av 
biogas. 
 
Fordonsindustrin och smarta logistiklösningar har ett självklart fokus i Västra Götaland. 
Västra Götalandsregionen fokuserar bland annat på samverkan med den västsvenska industrin 
för att få ner utsläppen från tunga vägtransporter. Regionen ska genomföra satsningar för att 
underlätta för elektrifiering av fordon, bl.a. genom att i samverkan med näringslivet utarbeta 
ett program för kompetensförsörjning i fordonsindustrin. 
 
Västra Götaland har stora möjligheter att bli världsledande inom hållbar industri, både när det 
gäller att ställa om processindustrin till användning av nya material från bland annat skogen, 
samt mer av återvinning, återanvändning och uppgradering av mode/kläder. Detta är 
nödvändigt för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen. 
Studier av, och framför allt ett konkret arbete för, cirkulära affärsmodeller inom textil och 
möbler ska stimuleras. En plan för hur Västra Götaland ska kunna ligga i framkant avseende 
utvecklingen av nya klimatsmarta produkter ska tas fram, där biobaserade råvaror blir till nya 
material och nya produkter. De gröna näringarna ska vara motorn i denna gröna omställning. 

 
Området berörs av satsningar på styrkeområden där det finns program för; Hållbara 
Transporter, Life Science, Hållbar Kemi samt påverkansagenda biogas. Även inom textil och 
mode har Västra Götaland en stark position som ska tas tillvara. 

 
Ett fokusområde för 2020 är därför att Västra Götaland ska bli världsledande inom hållbar 
industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen. 

 
Verka för jobb och hållbar tillväxt i hela regionen 
Västra Götalandsregionen har sedan bildandet omfördelat resurser inom länets gränser. 
Skattekraften har kommit hela territoriet till del och under 20 år har kollektivtrafiken byggts 
ut i hela länet. Även sjukvårdens resurser är jämt fördelade i hela länet. Alla regionens delar 
växer och alla regiondelar har ekonomisk tillväxt, även om Göteborgsområdet växer 
snabbare både i antalet invånare och antalet jobb. Det är dock en utmaning för Västra 
Götaland att städerna växer i snabbare takt än resten av Västra Götaland. Jobb, bostäder och 
andra förutsättningar är ojämnt fördelade över regionen. 

 
Göteborgsområdets snabba befolkningstillväxt beror främst på åldersstrukturen. Det föds fler 
barn som gör att födelsenettot är högre i Göteborg. Även invandringen från andra länder är 
större till storstäderna. Inflyttningen från övriga delar av landet utgör en betydligt mindre del 
av tillväxten. Under senare år har flyktingströmmen motverkat en negativ kantring av 
tillväxten. 
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Befolkningstillväxten i sig är inget problem, men om inte Västra Götalandsregionen klarar att 
balansera tillväxten genom bättre förutsättningar att bo och leva i resten av regionen så växer 
klyftan och alla resurser såsom arbetskraft, bostäder och företagsetableringar tas inte tillvara. 
Trots den positiva utvecklingen i länet finns det utmaningar, i synnerhet inom området för 
landsbygdsutveckling vad gäller exempelvis attraktivitet och känslan av delaktighet. 

 
Arbetet med en ”rundare region” med god tillgång till snabba kommunikationer är en 
viktig förutsättning för att kunna bo på en plats och arbeta på en annan. Antalet 
arbetsmarknadsregioner har också blivit långt färre sedan Västra Götalandsregionens 
tillblivelse, men fortsatt syns en skillnad i förutsättningarna att pendla långt på ett bekvämt 
och enkelt sätt. Arbetet med att minska antalet arbetsmarknadsregioner ska fortsätta. 
Kollektivtrafikförsörjning och landsbygdsutveckling ska hållas samman för att fler ska kunna 
resa till jobb och studier från alla delar av regionen. 

 

Västra Götalandsregionen bedriver genomgående en regional utvecklingspolitik där städerna, 
de mindre orterna och landsbygden betraktas som en helhet. Regionen undviker ett 
bidragsorienterat och kompensatoriskt synsätt på landsbygden eller på orter som inte växer i 
samma takt som städerna. 

 
Västra Götaland har möjlighet att vara en modell för ett väl fungerande samspel mellan stad 
och land, bland annat genom stora program som Mistra Urban Future. Stadens behov av 
energi- och materialförsörjning och livsmedel ger självklara kopplingar till landsbygden. 
Samspelet mellan stad och land ger en hållbar stadsutveckling och en levande landsbygd. Hur 
samspelet mellan stad och land fungerar är avgörande för att både nå en hållbar 
stadsutveckling och för en levande hållbar landsbygd. Regionen ska verka för att fiber- och 
mobiltelefonnätet byggs klart i hela regionen. 

 
Ökad lönsamhet i livsmedelssektorn och bättre möjligheter till energiproduktion skapar 
möjligheter till jobb på landsbygden samt leder till en mer hållbar stadsutveckling. De gröna 
och blå näringarnas produkter kan ersätta fossilbaserade material. Västra Götaland ska ligga i 
framkant för dessa satsningar. 

 
Infrastrukturprioritering och kollektivtrafikutbyggnad hindras ibland av geografiska och 
administrativa gränser. Arbetet med Strukturbild Västra Götaland har påbörjats för att sätta 
kollektivtrafik, infrastruktur och bebyggelseplanering i en helhet för att gemensamt nå en mer 
hållbar utveckling. Det ska byggas upp en gemensam kompetens inom regionen och skapas 
tillit mellan olika aktörer. 

 
Ett fokusområde för 2020 är därför att: Regionens arbete med att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) har påbörjats. Ambitionen ska vara att finna breda politiska 
lösningar för att hela regionen ska utvecklas. Särskilt fokus ska läggas på ”stad- och 
landfrågan”. 
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Programmen bör omarbetas 
Ett stort antal program är i dag vägledande för hur resurser till regional utveckling fördelas. 
Dessa program bör gälla också under 2020 för att under 2021 börja omarbetas i enlighet med 
processen för den regionala utvecklingsstrategin. 
 
En mer nära dialog med science parks 
Många av de innovativa idéer som finns i regionen ska tas tillvara genom en tydlig struktur 
för innovationsplattformar. Grundfinansieringen av Science Parks i Göteborg, Borås, Skövde 
och Trollhättan är avgörande för långsiktigheten och stabiliteten i arbetet. Det behövs en mer 
nära dialog mellan regionen och Science Parks för att utveckla verksamheten ytterligare. 

 
Fokus på entreprenören 
Samarbeten mellan de stora företagen, akademien och offentlig sektor är emellertid ingen 
garanti för kreativitet och innovation. Det behövs specifika fokus på små- och medelstora 
företag samt deras möjligheter att växa. Företagscheckar och direkta samarbeten för att främja 
entreprenörskap är avgörande för ett vitalt näringsliv som kännetecknas av kreativitet och 
som välkomnar innovationer. Det ska alltid finnas en dörr in till Västra Götalandsregionen för 
entreprenörer, företagare och innovatörer. 

 
En framgångsrik besöksnäring 
Västra Götalandsregionens strategiska inriktning för besöksnäringen utgår från; maten, 
naturen och kulturen. Besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna tillhör idag 
de starkast växande näringarna. Det finns en stor potential för nya företag och arbetstillfällen 
på landsbygden, kustbygden och även i de större städerna. Västra Götalandsregionen ska 
verka för att utveckla den småskaliga och hållbara besöksnäringen i hela länet, bland annat 
genom att stärka samverkan mellan företag, kommuner och region. 

 
Det är av central betydelse att utveckla marknadsföringen av Västra Götaland internationellt 
och även öka produktutveckling, infrastruktur och samverkan mellan aktörer för att bidra till 
säsongsförlängning och ökad exportmognad. Västra Götalandsregionen ska fortsatt verka 
för att fler större möten och kongresser ska genomföras i Västra Götaland. 
Göteborgs botaniska trädgård ska utvecklas som en besökspunkt med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. 

 
Intresset för att vandra i Västra Götaland är stort och antalet internationella besökare ökar. 
Västra Götalandsregionen ska fortsatt utveckla såväl kulturvandringar som 
samordningsarbetet för att göra vandringslederna mer lättillgängliga. 

 
Fullfölj ambitionen med kollektivtrafikens utbyggnad 
Det finns en utmaning i att utveckla hållbart resande och hållbara transporter i en utveckling 
där de större städerna i regionen har en snabbare tillväxt än resten av regionen. Det hållbara 
resandet i Västra Götaland ska öka och bidra till möjligheterna att bo och verka i hela 
regionen. Därför behöver tvärförbindelser mellan regionens noder förbättras samtidigt som 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken måste göras i de större städerna. 
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Väl fungerande kollektivtrafik i hela Västra Götaland är en förutsättning för en stark och 
växande arbetsmarknad och hållbar utveckling samt för att vara en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Målsättningen är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 
Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska ta 
sin utgångspunkt ur ett hela resan-perspektiv i enlighet med det antagna 
Trafikförsörjningsprogrammet. Målsättningen är att det hållbara resandet ska öka i hela 
Västra Götaland.  
 
Minskad miljöpåverkan är ett av Västra Götalandsregionens mål och för kollektivtrafikens 
del innebär detta ett arbete för att minska utsläppen och bullernivån. Fossilfri färjetrafik har 
särskilda utmaningar som måste lösas för att uppnå målen om en helt fossilfri kollektivtrafik. 
För genomförande av Målbild koll 2035 ska Västra Götalandsregionen samverka med 
Göteborg, Mölndal och Partille kommuner för nödvändig samhällsplanering. 

 

Framkomlighetsåtgärder i kollektivtrafiken, framförallt i Göteborgsområdet, ska genomföras, 
bland annat genom ett så kallat Metrobussystem. 

 
Västtågens utveckling och ökad tillgänglighet för våra invånare har stor betydelse för att 
knyta ihop stad och land och för att skapa en stark region samt en regional arbetsmarknad. 
Fortsatta satsningar ska göras i knutpunkterna samt där resandeunderlaget är störst. Samtidigt 
ska goda trafiklösningar på landsbygden utvecklas. Närtrafik och pendelparkeringar är två 
goda exempel på denna typ av trafiklösningar. En regional bussplan, där tågtrafik saknas, ska 
tas fram som ett komplement till våra tågstråk. Det är också viktigt att underlätta för trafik 
över länsgränserna. 

 
Konceptet ”hållbart resande”, som fokuserar på att påverka resandemönster och att kombinera 
olika färdmedel på ett smart och effektivt sätt, ska implementeras. Teknik och 
beteendetrender ska utnyttjas för omställning. Cykel, kollektivtrafik, bil och 
pendelparkeringar måste ses som delar i hela resandekedjan som tillsammans ger möjligheter 
att möta de olika förutsättningar som finns för kollektivtrafiken i stad och land. Förbättringar 
för cykel utifrån Cykelstrategin ska genomföras, exempelvis bör det bli möjligt att ta med 
cykeln på landsbygdsbussar i mån av plats. System med hyrcyklar liknande ”Styr och Ställ” i 
Göteborg bör uppmuntras och ingå i den infrastruktur som finns kring den stadsnära 
kollektivtrafiken. 

 
Ett nytt zonsystem är nu beslutat och beräknas införas 2020. Det nya zonsystemet ersätter 
dagens över 70 zoner med tre. Förberedelser för genomförande har påbörjats. Västtrafiks 
arbete med att tillse att inte intäkt per resa fortsätter att sjunka är av stor vikt för att undvika 
osäkerheter inför zonskiftet. 
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Västra Götalandsregionen ska underlätta biljettköp för resenären genom att vidareutveckla 
försäljningssystemet och öppna upp de digitala försäljningskanalerna. Detta för att till 
exempel underlätta resor till olika kulturevenemang och vårdinstitutioner. 
Att Västtrafik i sitt arbete har ett starkt fokus på att öka tilliten och tilltron till 
kollektivtrafiken är viktigt för att kunna stärka varumärket och visa på fördelarna med att resa 
kollektivt. För att uppnå detta är det viktigt att vara lyhörd för befintliga och potentiella 
resenärers önskemål samt att ha god och tät dialog med kommunerna. Det krävs också ett 
fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassningar som nu inkluderas i kollektivtrafiknämndens 
arbete med de sju diskrimineringsgrunderna och ökad social hållbarhet så att fler med 
funktionsnedsättning har möjlighet att välja kollektivtrafiken. 

 
En utvecklad kollektivtrafik medför stora investeringar. Att arbeta med medfinansiering från 
externa aktörer kan vara ett exempel på hur Västtrafik kan bli mer kostnadseffektivt. 
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  Ett kraftfullt miljöarbete för en fossiloberoende region 
För att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 krävs att tempot i klimatarbetet 
höjs och att ännu fler aktörer samverkar. Men det är en utmaning som också rymmer stora 
möjligheter. Arbetet innefattar lösningar som bidrar till regional utveckling och ett gott liv för 
alla som lever och verkar i Västra Götaland. Klimatrådet, som är en viktig kraft i Västra 
Götalands klimatarbete, samlar ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och 
intresseorganisationer. Ett fokusområde under 2020 är därför att: Takten i ”Klimat 2030 
Västra Götaland ställer om”, ska öka. Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region år 
2030. 

 
Det är angeläget att regionen satsar på innovationsskapande åtgärder för att minska 
konsumtion och öka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. Insatser för att utveckla 
koldioxidlagring, hållbar stadsutveckling, grön kemi och hållbara textilier, 
återvinningsmöjligheterna av plast samt miljöforskning kring renare flyg ska ha fortsatt stort 
fokus. Regionen ska även verka för att uppmuntra invånare att göra mer klimatsmarta val. 
Västra Götalandsregionen ska fortsatt medverka aktivt i frågor kring nya material och 
bränslen samt verka för ökat fokus på elektrifiering inom transportsektorn. Användning av 
lokalt producerad biogas är en viktig fråga för minskade klimatutsläpp. Påverkansagendan 
Kraftsamling Biogas, som sträcker sig fram till 2020, ska förnyas för perioden 2021 - 2024. 
Påverkansagendan syftar till ökad användning och produktion av biogas. 
 
Under 2020 ska Västra Götalandsregionen initiera ett framtagande av en koldioxidbudget 
för Västra Götaland. Genom en sådan budget skapas en bättre översikt över nödvändiga 
utsläppsminskningar för att Västra Götaland ska kunna bidra till att Parisavtalets mål 
uppnås. 

 
Ett internt miljöarbete i framkant 
Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande 
och bidra till en hållbar utveckling. Upphandling som syftar till att stimulera företag att ta 
fram nya och mer klimatsmarta produkter är ett viktigt verktyg. Biologiskt nedbrytbara 
produkter ska gynnas framför petroleumprodukter och återvinning måste gynnas framför 
destruktion. Andelen vegetariska, ekologiska och lokalproducerade råvaror i regionens 
verksamheter ska öka. Arbetet för minskad miljöpåverkan från läkemedel ska intensifieras, 
där regionen ska stärka sin kontroll över tillverkningen, och insatserna för att få bort 
läkemedelsrester i naturen ska öka. 

 
Biologisk mångfald och friluftsliv 
Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för 
samt gynna biologisk mångfald. Arbetet sker främst genom Göteborgs botaniska trädgård 
och Västkuststiftelsen. 

 
Regionen ska fortsatt stödja åtgärder för att hantera marint skräp. Insatserna ska omfatta såväl 
åtgärder vid källan som att ta hand om plasten i havet och på land. 

 
Medel tillskjuts för uppbyggnad av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs 
botaniska trädgård. Genom satsningen skapas möjligheter för Botaniska att säkra sina unika 
växtsamlingar samt att bli en starkare besöksanledning året runt. 
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  Ett levande kulturliv i hela Västra Götaland 
Kultur har ett egenvärde och ska vara en obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Från 
politiskt håll är inte uppgiften att styra utbudet utan att ge kulturlivet bästa möjliga 
förutsättningar att växa fritt. Kulturen behöver engagera fler – alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. 

 
En grundfråga för tillväxt och utveckling, men också för att ge invånarna en bra framtid, 
handlar om att skapa förutsättningar för fler att kunna delta i kulturlivet som skapare, publik 
och deltagare. Det fria kulturlivet har en viktig roll för att öka deltagandet. Fler insatser krävs 
för att kulturen ska vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen. Den kulturella 
infrastrukturen i Västra Götaland behöver stärkas så att fler invånare på mindre orter får 
tillgång till ett aktivt kulturliv. Kulturen behöver mer än i dag bidra som en kraft för 
attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i varje kommun i Västra Götaland. Alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Deltagande och utövande ska breddas och fokus på barn 
och unga ska stärkas än mer. 

 
Det är också angeläget att samverkan mellan Västra Götalandsregionen och civilsamhällets 
aktörer, däribland det fria kulturlivet, stärks. Civilsamhället har en stor variation av 
verksamhets- och organisationsformer och kan därigenom främja ökat deltagande i kulturlivet 
på områden dit etablerade institutioner och marknadskrafter inte når. Folkbildning och kultur 
är den plattform där folkhögskolor och kulturorganisationer kan använda varandra som en 
resurs för ömsesidig utveckling. 

 
Västra Götalandsregionen ska utöka användandet av digitala lösningar för att bidra till ett mer 
attraktivt kulturutbud utanför de större städerna. Även arbetet för att stärka möjligheterna för 
mindre orter och landsbygd att utvecklas genom kulturella och kreativa näringar ska fortsatt 
utvecklas. 

 
Det rika natur- och kulturarvet i Västra Götaland ska vara tillgängligt och levande för alla 
invånare och besökare. Västra Götalandsregionens största kulturinstitutioner – såsom 
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst – har gott renommé 
och erbjuder ett variationsrikt utbud av hög kvalitet. Det är av stor vikt att arbetet som bedrivs 
inom dessa institutioner, för att nå nya publikgrupper, fortsätter att utvecklas. 
 
Kulturella mötesplatser stimulerar till kreativitet och förnyelse av kulturlivet. Inte minst 
behöver fler mötesplatser för ungdomars kulturutövande och kulturkonsumtion skapas. Fler 
läsfrämjande aktiviteter för barn och unga utvecklas tillsammans med biblioteken. Västra 
Götalandsregionen ska genom samordnande initiativ sträva efter att de kommunala 
kulturverksamheterna stärks och utvecklas. Genom tätt samarbete mellan det offentliga, det 
privata och civilsamhället blir kulturen starkare. 
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Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 
Den medicinska utvecklingen inom hälso- och sjukvården har varit mycket framgångsrik sett 
över de knappt 20 år som Västra Götalandsregionen funnits. Tack vare medarbetarnas höga 
kompetens, nya läkemedel, kirurgiska tekniker och diagnostiska undersökningar kan vi i dag 
lindra och i många fall bota åkommor som vi förr inte kunde hantera. Samtidigt finns 
betydande variation i medicinska resultat mellan och inom landstingen. Variationen visar att 
det finns ett gap mellan bästa tillgängliga kunskap och den praktiska vårdvardagen, men 
också att det finns skillnader i praxis. En annan utmaning är de sociala skillnaderna i folkhälsa 
och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats på samma positiva sätt som i 
befolkningen som helhet. 

 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. För även om den medicinska utvecklingen 
gått framåt har inte sjukvårdens arbetsformer utvecklats lika framgångsrikt. Konsekvensen är 
att vi i dag har en sjukvård som i stora delar inte är anpassad för dem den är till för. Alltför 
många patienter och invånare upplever en dålig tillgänglighet och en låg grad av service. 
Upplevelsen av en organisation som inte är patientanpassad finns såväl hos dem som besöker 
sjukvården ofta, som hos de invånare som vid ett enstaka tillfälle besöker sin akutmottagning 
eller vill komma i kontakt med sin vårdcentral. Samtidigt upplever många av hälso- och 
sjukvårdens medarbetare att de arbetar i en ineffektiv organisation som inte fullt ut tar vara på 
och värderar deras kompetens. 

 
Svaret på utmaningar i form av dålig tillgänglighet och långa köer har historiskt varit att 
tillföra betydande ekonomiska resurser, liksom att öka antalet medarbetare. Men trots årliga 
resurstillskott på dryga sex procent till framförallt sjukhusen har produktionen av vård varit i 
princip oförändrad. Trots betydande tillskott de senaste åren är tillgängligheten fortfarande 
alltför låg och köerna alltför långa. 

 
Sjukvårdens problem idag är i huvudsak inte av ekonomisk art. Sjukvården är i alltför hög 
utsträckning en organisation som inte fungerar för dem den är till för eller för dem som
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arbetar inom den. Historiskt har politiska initiativ inriktats på att lappa och laga en 
dysfunktionell organisation genom att tillföra allt mer resurser och allt fler medarbetare. Men 
att lägga mer pengar på en organisation som i grunden inte fungerar som den borde är att 
slösa bort pengar och riskerar på sikt att förvärra situationen. 

 
För att lösa problemen med dålig tillgänglighet behöver istället en rad reformer genomföras 
för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som dagligen drabbar patienter i form av 
långa köer och personalen i form av en dålig och stressig arbetsmiljö. Lösningarna finns i stor 
utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på den enskilda vårdavdelningen. 
Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av tillitsstyrning, där ansvar, 
makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål decentraliseras 
till chefer och deras medarbetare. 

 
Det långsiktiga målet är att skapa en hälso- och sjukvård som ger ökat värde för patienten och 
samtidigt utnyttjar sjukvårdens resurser effektivt. Detta förutsätter specifika sätt att mäta det 
värde som sjukvårdsinsatser skapar för den enskilde patienten liksom utvecklade metoder att 
mäta resursåtgång på patientnivå. Genom sitt beslut om en strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning har regionfullmäktige skapat ett ramverk för hur Västra Götalandsregionen under 
planperioden ska möta beskrivna utmaningar och behov av reformer. 

 
Omställningen av hälso- och sjukvården 
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är att erbjuda en 
sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och 
patientsäkerhet, samt som alltid utgår från den enskilde patientens behov och erfarenheter. För 
att nå målet krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa 
mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. 

 
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fyra övergripande områden 
som bland annat har stöd i två statliga utredningar: Effektiv vård (SOU 2016:2), Träning ger 
färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) samt i den nationella 
visionen för e-hälsa 2025. 

1. Utveckla den nära vården 
 
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom 
primärvården, tandvården samt öppen specialiserad vård och som erbjuds utanför de stora 
akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på distans, i 
patientens hem eller i andra öppna vårdformer. Det samordningsansvar som finns i den nära 
vården för patientens hela hälso- och sjukvårdsbehov ska utvecklas. 
 

2. Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 
 
Specialiserad vård som invånarna behöver sällan ska koncentreras till färre platser för att 
säkra kvalitet, patientsäkerhet och ökad effektivitet. Detta innebär att sjukhus utan 
akutmottagning dygnet runt kommer att få ökade planerade volymer och tydliga profiler. 
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Både den akuta och den planerade vården behöver koncentreras så att varje behandlare och 
team har tillräckligt stora volymer för att upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet. För att 
klara detta behöver Västra Götalandsregionen ses som en enhet där patienter ibland tas 
omhand på det närliggande sjukhuset, ibland på andra sjukhus i Västra Götaland. 

 

3. Utveckla digitala vårdformer och tjänster 
 
Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas förväntningar på hur 
moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden ökar. Digitaliseringens 
möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar 
delaktigheten och tillgängligheten samt ger medarbetarna en attraktivare arbetsplats. 

 

4. Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
 
Det behövs ett systematiskt arbete med lokal verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar inom varje verksamhet. Med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar ska vi tillvarata medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla hälso- och 
sjukvården. Sjukvårdens chefer och medarbetare ska ges tid, kunskap och redskap för att 
arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i syfte att kunna erbjuda högre medicinsk 
kvalitet och högre patientupplevd kvalitet i en bättre organisation. 

 
Produktivitet 

 
Använd vårdens resurser på bästa sätt 
Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är av hög kvalitet. Samtidigt ökar 
kostnaderna i en takt som inte är långsiktigt hållbar och produktiviteten sjunker. Även 
tillgängligheten är otillräcklig med många gånger oacceptabelt långa väntetider. Nuvarande 
utveckling måste brytas. En omställning är nödvändig med fokus på ökad vårdproduktion i 
förhållande till satsade medel. Resurser måste omfördelas från de stora sjukhusen till den nära 
vården där primärvården ska vara den naturliga ingången för medborgare i behov av vård. 
Närhälsan har i detta arbete en viktig uppgift och ska i hela regionen verka för en jämlik vård 
med förbättrad kvalitet och patientnöjdhet. En väl fungerande primärvård kan i sin tur minska 
köerna på regionens akutmottagningar. 

 
Den specialiserade vården behöver koncentreras till färre utbudspunkter till förmån för en 
ökad kvalitet. Kopplat till regiongemensamma köer ska patienten kunna vända sig till den 
vårdinrättning som har kortast köer. Lika viktigt är att detaljstyrningen av vården minskas till 
förmån för en tillitsstyrd styrning där initiativ från chefer och deras medarbetare välkomnas. 
Ett led i detta är att införa en administrativ prövningsrätt där anställda ska kunna utmana 
arbetssätt och rutiner som de upplever som ineffektiva och kostnadskrävande. 

 
Antalet patienter som uteblir från planerade besök innebär idag en hög kostnad. Genom ett 
utvecklat system för kallelser och påminnelser kan antalet patienter som uteblir minskas. 
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Tillgänglighet 
 
Tillgängligheten måste öka 
God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en mycket prioriterad fråga för Västra 
Götalandsregionen. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt 
tid. För att möjliggöra detta måste en väl fungerande primärvård vara den naturliga första 
kontakten för den som behöver söka upp sjukvården. För att nå dit måste trenden med sämre 
tillgänglighet till primärvården brytas. Som ett led i detta måste därför vårdcentraler som kan 
erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt premieras, med målet att regionen inom fem år ska 
kunna erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt. För att skapa en god tillgänglighet i 
praktiken måste man också säkerställa en rimlig arbetsmiljö för personalen. Antalet listade 
patienter per läkare måste stå i proportion till den arbetsbörda det innebär. Därför ska varje 
enskild läkare få ett begränsat uppdrag genom att ett listningstak införs. 

 
Under de senaste åren har trenden mot sämre tillgänglighet inom den specialiserade vården 
brutits och köerna, framför allt till ett första besök, har kortats. Dock når regionen inte upp till 
sitt vårdgarantiansvar. Därför måste utvecklingen mot kortare köer och förbättrad 
tillgänglighet fortsätta. Detta kommer att kräva betydande insatser och resurser under hela 
planperioden. En sådan insats kan vara att bygga ut och öka antalet tillgängliga 
operationssalar. Dessa kan sedan hyras ut till privata utförare för att öka regionens kapacitet 
och därmed förbättra tillgängligheten. Därför måste Västra Götalandsregionen fokusera sina 
tillgänglighetssatsningar på ett tydligare sätt och arbeta med att få bort köerna i vården. 

 
Oavsett var man bor i länet så ska man uppleva en god tillgänglighet. För att på ett bättre 
sätt garantera tillgängligheten till vård i Västra Götalands geografiska ytterkanter 
behöver samverkan med grannregioner, liksom med Norge, stärkas. 

 
Öppettider och sjukvårdens struktur och lokaler ska vara anpassade efter de behov som finns. 
Dagens spretiga system med drygt 20 jourmottagningar kan på sikt ersättas med ett färre 
antal jourmottagningar och närakuter, men dessa skulle i gengäld erhålla utökade resurser 
och uppdrag samt anpassa sina verksamheter efter lokala förhållanden. 

 
Antalet överbeläggningar måste minska och det krävs en effektivare samverkan mellan 
primärvård, kommuner och sjukhus vad gäller de mest sjuka äldre och för att möjliggöra 
tidigare hemgång för utskrivningsbara patienter. Tiden som medarbetare använder för direkta 
patientkontakter måste öka, utvecklingen av IT-stöd fortsätta och indikationer, remissrutiner 
samt rutiner för tidsbokning och uteblivna besök ses över. 

 
Högprioriterat i närtid är väl fungerande ambulansverksamhet, förbättrade flöden på 
akutmottagningarna och kortare väntetider. För att åstadkomma ett bättre flöde på 
akutmottagningarna krävs att bakomliggande service, såsom till exempel vårdplatser och 
röntgenresurser, finns tillgängliga. Nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera 
akutmottagningarnas verksamhet behöver ständigt uppmärksammas. Ett exempel på detta är 
akutläkarkonceptet som nu håller på att införas på regionens sjukhus. 
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Arbetet med att minska ambulanssjukvårdens utryckningstider måste fortsätta och koncepten I 
Väntan På Ambulans (IVPA) och single responder ska också utvecklas vidare. Det är helt 
orimligt att vissa delar av Västra Götaland tvingas leva med det faktum att ambulansen 
kanske inte kommer i tid. För att få en effektiv och jämlik akutsjukvård behöver 
ambulansdirigeringen höja kvaliteten i utalarmeringen. Rätt insats på rätt plats i rätt tid ska 
genomsyra hela verksamheten. 

 
En stärkt förebyggande hälso- och sjukvård 
Att hälso- och sjukvården arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är en viktig 
förutsättning för att i ett längre perspektiv förebygga sjukdom, minska behovet av 
vårdinsatser och lidande hos individen samtidigt som de samhälleliga resurserna värnas. Det 
handlar om att både utveckla och tillämpa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder, integrerade i vårdarbetet. 

 
Det förebyggande arbetet i den nära vården på vårdcentraler, barnavårdscentraler, 
ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och tandvårdsmottagningar spelar en central 
roll. Med en utvecklad samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra delar av samhället 
såsom samordningsförbund, kommuner, skola och arbetsliv ökar förutsättningarna att nå 
framgång. 

 
Genom tidiga och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för 
att alla ska få en god hälsa, och därmed undvika marginalisering och onödig ohälsa i delar av 
befolkningen. Individer från socioekonomiskt svaga grupper samt flyktingar och nyanlända 
har en sämre hälsa än andra i befolkningen, varför insatserna i dessa grupper ska ha hög 
prioritet. 

 
En sammanhållen hälso- och sjukvård 
En sammanhållen, och för patienten sömlös hälso- och sjukvård, är särskilt viktig för de mest 
sjuka äldre, patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Det är i vården och 
omhändertagandet av dessa patientgrupper som hälso- och sjukvården har sina största brister i 
dag. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen 
samt ett behov av kommunala omsorgsinsatser, vilket förutsätter en god samverkan mellan 
vårdens olika organisatoriska delar. Det är därmed viktigt att framför allt äldre och kroniskt 
sjuka med stort vårdbehov får en fast vårdkontakt eller vårdkoordinator. 

 
Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan regionens vårdgivare och 
kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utveckling av arbetssätt som 
flyttar vården närmare patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila insatser där vården 
erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården ytterligare. 
Baserat på de goda erfarenheterna som finns bland annat i Skaraborg och Norra Bohuslän 
pågår nu ett arbete för att utveckla mobil närsjukvård i hela Västra Götaland. 

 

Vi blir allt äldre och det kommer ställa högre krav på sjukvården i framtiden. För att undvika 
felbehandlingar, onödiga akutinläggningar och långa sjukhusvistelser, måste därför 
kunskapen om åldrandets sjukdomar öka inom primärvården. Ett första steg i detta är att ställa 
krav på tillgång till geriatrisk kompetens vid samtliga vårdcentraler. 
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Nära vård 
 
På väg mot en personcentrerad hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården ska präglas av en personcentrerad vård. Det innebär att kvalitet framför 
allt ska definieras ur ett patientperspektiv. För att nå dit måste patienten bli delaktig i sin egen 
vård och kunna påverka hur vården utformas. Det förebyggande arbetet är en naturlig del i 
detta synsätt med ett utvecklat stöd för egenvård och särskilt riktade insatser för 
socioekonomiskt utsatta invånare. Hälso- och sjukvården ska vara värdebaserad. De insatser 
som sätts in ska skapa värde för patienterna. Kvalitet ska betonas framför kvantitet då hög 
kvalitet inte sällan innebär lägre kostnader. Ett led i detta är att använda sig av nyckeltal som 
visar värdet för patienten. En del i detta arbete är den utveckling mot ersättning till sjukhusen 
för hela vårdepisoder och inte bara för en enskild prestation. En sådan utveckling inleddes 
under 2017 och kommer att vidareutvecklas under planperioden.  

 
Befolkningen blir allt äldre samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. Detta ställer krav på 
vården som behöver anpassas för att klara de delvis förändrade behoven. De satsningar som 
görs inom primärvården för att förbättra såväl den geriatrisk kompetensen som förmågan att 
behandla patienter med psykisk ohälsa måste förstärkas ytterligare. 

 
Genom digitaliseringens möjligheter ska regionen underlätta för patienterna att kunna 
informera sig om sin sjukdom och öka tillgängligheten till vårdservice digitalt. Likaså ska den 
mobila sjukvården fortsätta att utvecklas där akutbedömningar, slutenvårdsuppgifter och 
sjukvård på primärvårdsnivå i större grad än idag utförs i hemmet. 

 
Vårdprocesserna ska utformas utifrån kunskap om sjukdomsförloppet och en helhetssyn på 
patientens behov. En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård 
fördröjs på grund av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. En god 
vårdplaneringsprocess är av stor betydelse för att uppnå dessa mål. Därför är arbetet med att 
utveckla väl fungerande vårdkedjor mellan olika vårdnivåer eller huvudmän prioriterat. 
Som ett led i att skapa ett mer ordnat omhändertagande för patienter som är i behov av både 
sjukhusvård och kommunal hälso- och sjukvård måste fler samordnade individuella planer 
(SIP) upprättas. Det skapar en ökad tydlighet rörande ansvarsfördelningen för alla 
inblandade parter och förhindrar att enskilda patienter ramlar mellan stolarna. Inte minst är 
det ett viktigt verktyg när patienter som anses medicinskt färdigbehandlade ska 
omhändertas av den kommunala hälso- och sjukvården.   

 
Förbättrad psykisk hälsa 
Västra Götalandsregionen ska säkerställa att personer med psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker vård och omsorg 
av god kvalitet. 

 
Första linjens sjukvård och ökad tillgänglighet 

Arbetet med en tillgänglig vård för personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa ska 
fortsätta vara ett prioriterat område. För att öka tillgängligheten behöver arbetet med första 
linjens sjukvård för psykisk ohälsa fortsatt förstärkas. Genom att arbeta med första linjens 
vård så avlastas den psykiska specialistvården för patienter i behov av specialistvård och för 
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dem vars vårdbehov kan mötas inom primärvården förbättras. Under förra mandatperioden 
påbörjades arbetet med förstärkt första linje på sex stycken vårdcentraler i regionen, vilka 
idag har utökats till 16. Försöket utvärderas med ambitionen att införa förstärkningen i full 
skala. 

 
Det har varit särskilt angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga där vårdens 
resurser idag inte klarar att möta upp behovet. Genom att ge primärvården tillgång till 
kompetensresursteam samt förbättra samverkan mellan kommunerna och regionen ska både 
kvalitet och tillgängligheten öka. För att kunna erbjuda hjälp bättre, snabbare och enklare ska 
ungdomar och unga vuxna erbjudas en fast kontaktperson i ett tidigt skede i kontakten med 
psykiatrin. Tillgängligheten ska också förbättras genom att utveckla möjligheterna för 
internetbaserad KBT för både barn, ungdom och vuxna. Övergången mellan barn- och 
ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin måste säkerställa att tidigare kunskaper och 
vårdinsatser inte går förlorade så en fortsatt god kvalitet på vården kan fortsätta.  

 
En psykiatrisk vård som bygger på kunskap 
Kraftfulla och långsiktiga satsningar ska göras på kompetensförsörjning av flera 
personalgrupper inom psykiatrin. Inom heldygnsvården ska evidens, kompetens, bemötande 
och vårdmiljö förbättras. Medarbetare ska ha tillgång till kunskapsinhämtning för att alltid 
kunna arbeta utifrån den mest aktuella kunskapen och tillämpa de lämpligaste 
behandlingsmetoderna. 
 
Samverkan mellan patienter, närstående och vårdinstansen ska utvecklas för att möjliggöra att 
patientens inflytande över sin egen vård stärks. Den kroppsliga hälsan hos patienter inom 
specialistpsykiatrin ska fortsatt främjas. 

 
Västra Götalandsregionens psykiatriberedning ska bevaka att den regionala utvecklingsplanen 
för vuxenpsykiatrin och utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin genomförs i hela 
regionen. 

 
Digitalisering 

 
På väg mot framtidens vårdinformationsmiljö 
En av de viktigaste utmaningarna inom sjukvården är att skapa en väl fungerande och 
integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och 
omställningen förutsätter nya arbetssätt vilket i sin tur kräver tydliga mål i förändringsarbetet 
och ekonomisk uthållighet. En moderniserad informationsmiljö utgör en viktig faktor för att 
åstadkomma en personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre 
beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar för kommunikation mellan vården och 
patienten. 

 
Arbetet mot framtidens vårdinformationsmiljö syftar till att åstadkomma en 
vårdinformationsmiljö som stödjer en jämlik och kunskapsbaserad vård, personcentrerad 
vård och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Målet är att skapa en framtida 
informationsmiljö uppbyggd kring ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården 
och invånaren samt inom vården. 
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Under 2017 genomfördes därför en upphandling av ett nytt kärnsystem som kommer att 
stödja en majoritet av vårdens verksamhetsprocesser, bli en bas i den moderna 
informationsmiljön och ersätta stora delar av dagens föråldrade IT-stöd i Västra 
Götalandsregionen. 

 
Framtidens vårdinformationsmiljö förutsätter också en utveckling av 
distansrådgivningsfunktioner. En modern distansrådgivningsfunktion syftar till att vara såväl 
första linjens sjukvård som att vara ett stöd i samordningen av vårdens olika insatser. Syftet är 
att ge invånarna förutsättningar att med hög tillgänglighet kommunicera med vården för 
bedömning av vårdbehov, rådgivning och vägledning till rätt vårdinstans när så behövs. 
Viktiga steg mot en ökad digital tillgänglighet har tagits under det senaste året. Nu stärks 
ambitionen ytterligare genom att införa krav på digital mottagning på alla vårdcentraler i 
regionen. Regionen ska bejaka denna utveckling, men måste samtidigt verka för fortsatt hög 
patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjade av hälso- och sjukvårdens samlade resurser. 

 
Jämlik hälso- och sjukvård 
Oavsett var i regionen du bor, hur gammal du är, vem du är kär i eller hur du identifierar dig 
har du rätt till en god vård och ett bra bemötande. Den vård som bedrivs i Västra 
Götalandsregionen ska vara jämlik för alla invånare och ska ta hänsyn till samtliga 
diskrimineringsgrunder. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering 
och behandlingar utförs på jämlika och jämställda villkor. De regionala programråden ska 
som en del i sitt uppdrag aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälso- 
och sjukvård med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna. Medicinskt omotiverade 
skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma. 

 
För att säkerställa en vård som är jämlik behöver informationen förbättras. En del i detta 
arbete är att tydliggöra vårdens åtagande gentemot patienten i samband med en beslutad 
behandling genom utvecklade vårdgarantier. Öppet redovisade regiongemensamma 
prioriteringar ska säkerställa att vården ges efter behov. En annan del i arbete för jämlik vård 
är att tandvården ska öka sitt fokus på de grupper som idag inte fullt ut fått ta del av en 
generell utveckling mot en bättre tandhälsa. 

 
Mångfald som skapar valfrihet 
I Västra Götalandsregionen finns en mångfald av vårdgivare inom ramen för den offentligt 
finansierade vården. Detta bidrar till en stimulans av utvecklingen, ökad valfrihet och större 
patientinflytande. Det gör också att det finns flera arbetsgivare att välja mellan för vårdens 
medarbetare. Införandet av Vårdval vårdcentral har varit framgångsrikt och antalet 
vårdcentraler har ökat, liksom tillgängligheten. Framgången för Vårdval vårdcentral ligger i 
en långsiktig kombination av den fria etableringsrätten och ett modernt ersättningssystem som 
gynnar enheterna att prioritera vårdtunga grupper och områden med utsatt socioekonomi. 

 

Detsamma gäller inom Vårdval rehab som infördes 2014. Väl utformade vårdval ökar 
valfriheten, ger en större mångfald bland vårdgivare, vilket i grunden är bra för såväl 
vårdens verksamheter som för den enskilde patienten. Arbetet med att stärka patienternas 
valfrihet behöver därför fortsätta under planperioden och en översyn av välmotiverade 
vårdval kan påbörjas. 
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Stärkt arbete med patientsäkerhet 
Patientsäkerhet och kvalitet ska vara centralt i hälso- och sjukvårdens ledningssystem. Alla 
delar av verksamheten måste arbeta systematiskt och långsiktigt med mål, åtgärder och 
uppföljning. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt, faktabaserade beslut och 
samverkan. Ingen ska avlida eller invalidiseras på grund av undvikbara misstag i vården. 
Varje skada orsakad av och inom sjukvården ska rapporteras och följas upp för att få ett 
lärande kring hur vårdskador uppstår och hur de kan undvikas. Sjukvården ska präglas av en 
säkerhetskultur där fel i handhavande förebyggs och förhindras. För att förebygga 
överkonsumtion och minska risken för så kallad läkemedelsförgiftning ska kontinuerliga 
läkemedelsgenomgångar ske för alla äldre. Äldre i eget boende ska erbjudas samma service. 
Det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska läkemedelsanvändningen både inom primärvården 
såsom inom sjukhusvården. Särskilda insatser ska riktas till personer som har flera olika läkemedel. 
Läkemedelsdokumentation ska följa patienten genom vården. 

 
Västra Götalandsregionen ska vara drivande i att, tillsammans med högskolor och industri, 
sätta ljuset på forskning och utveckling kring säkerhetsfrågor i sjukvården. Västsverige har 
historiskt en stark position inom säkerhetsarbete. Det ska sjukvården i högre utsträckning dra 
nytta av. 

 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
En förbättrad och mer jämlik hälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra 
Götaland. Västra Götalandsregionen har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom sitt regionala 
utvecklingsansvar, men även genom sitt ansvar för hälso- och sjukvården. För att nå en 
framgång i hälsoarbetet, så krävs en stärkt samverkan och kunskapsutbyte med kommuner, 
statliga myndigheter, utbildningssektor, näringsliv, det civila samhället samt i internationella 
sammanhang. 

 
Grunden för Västra Götalandsregionens arbete inom folkhälsan är de åtta nationella 
målområdena. Kopplingen mellan social hållbarhet och folkhälsa ska synliggöras och ett 
särskilt fokus ska ligga på de faktorer som påverkar barns och ungas livsvillkor samt 
levnadsförhållanden för att skapa bra förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Det är i de 
allra första åren i livet som är viktiga för en människas framtida hälsa, därför är tidiga och 
förebyggande insatser grundläggande. 

 
Den ojämlika hälsan i Västra Götalandsregionen behöver motverkas och konkreta 
åtgärder ska anpassas till lokala behov för att nå en god och jämlik hälsa. 
Folkhälsoarbetets förebyggande funktion är ett viktigt och förenande ansvar mellan 
alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om 
regionutveckling eller hälso- och sjukvård. Det förebyggande arbetet inom våld i nära 
relationer och psykisk ohälsa ska fortsätta. Västra Götalandsregionen ska fortsatt 
fokusera på ett systematiskt arbete med suicidprevention. 
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Regiongemensamma verksamheter 
Västra Götalandsregionen har goda möjligheter att skapa en kostnadseffektiv service för att 
hela sjukvårdskedjan ska kunna fungera på ett bra sätt. Servicenämndens intäkter kommer 
främst från kunder inom regionen som använder sig av de tjänster som Regionservice 
tillhandahåller. Genom serviceöverenskommelser och fastställda prislistor erbjuds service till 
sjukhus och övriga utförare. Regionservice har genom effektiviseringar de senaste åren 
lyckats hålla oförändrade priser till kunderna och har även gjort återbetalningar av överskott 
från verksamheten. 

 
På så sätt kan resurser frigöras till vården, samtidigt som kvaliteten ska vara högsta möjliga. 
Genom dialog med kunder, lyhördhet, kontinuerligt förbättrings- och uppföljningsarbete 
skapas förutsättningar för regionservice att leverera det tjänster och produkter som efterfrågas 
av kunder och patienter. 

 
I Regionservice uppdrag ingår att avlasta vården. Tillsammans med sjukhusen kan detta 
uppfyllas genom att utveckla den vårdnära servicen så att sjukvårdens resurser i högre grad 
kan användas till vårdproduktion. Sjukvårdens kompetens ska används på rätt sätt och det 
behöver renodlas vilka arbetsuppgifter som sjuksköterskor, undersköterskor och annan 
vårdpersonal utför samt vilka uppgifter som servicepersonal utför. Arbetet med 
uppgiftsväxling och riktlinjerna för arbetsfördelning mellan vårdpersonal och servicepersonal 
behöver därför utvecklas. 

 
Sjukskrivningstalen är generellt höga inom serviceverksamheterna och ligger fortfarande på 
en för hög nivå, även om det under senaste åren varit en tydlig trend nedåt. Ett intensivt 
arbete sker inom regionservice för att få ner sjukskrivningstalen och det är av yttersta vikt att 
detta arbete fortsätter och följs upp. 

 
Regionservice måste hålla tydligt fokus, strategiskt viktiga frågor ska utföras i egen regi men 
tjänster som bedöms kunna utföras av annan ska upphandlas. God kvalitet och 
kostnadseffektivitet och ska dock alltid prioriteras. 

 
Det interna miljöarbetet är angeläget för att ta tillvara medvetenhet och engagemang bland de 
anställda. Miljösamordnare ute i verksamheten behöver stöd för att fullfölja intentionerna i 
miljöplanen. Arbetet ska fortsätta med att förverkliga ambitionshöjningen i fråga om fler 
produktområden i miljöplanen. Utöver högt ställda kvalitetskrav i fråga om funktion ska miljö 
och social hållbarhet väga tungt vid upphandling. 

 
Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största inköpare, vilket skapar möjligheter att 
koncentrera sig på kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Ansvaret för inköp ligger på 
koncernkontoret för att skapa ett starkare och mer strategiskt fokus på inköpsfrågor. Det är 
viktigt att det finns en servicenivå, ett kvalitetsmedvetande och ett miljöansvar inom inköp 
som motsvarar högt ställda ambitioner i inköpsplanen, vilket också förutsätter ett 
användarvänligt inköpssystem och en förbättrad avtalstrohet. 
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Den idéburna sektorn är liten men viktig för dem som står långt från den ordinarie 
arbetsmarknaden. Vid vissa mindre upphandlingar kan reserverade kontrakt/upphandlingar 
testas för att ge den idéburna sektorn utrymme. Det finns stöd för detta i den nya 
upphandlingslagstiftningen. 
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Fastighetsverksamhet 

 
Från årsskiftet 2019 har Västfastigheter tagit över fastighetsinnehav som legat inom Västtrafik AB. 
Därmed är all fastighetsförvaltning i eget ägda lokaler under Fastighetsnämnden. Den 
fastighetsstrategi som gäller för Västfastigheter behöver bli uppdaterad i och med ett sammanhållet 
fastighetsinnehav. 
 
Fastighetsinvesteringar 
Västra Götalandsregionens lokaler ska vara ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Det är 
viktigt att investeringar vid de enskilda sjukhusen ligger i linje med omställningen i vården och det 
samlade behovet i ett helhetsperspektiv av sjukvård i Västra Götaland. Planer kring sjukvårdens 
omställning måste gå hand i hand med planeringen av nya vårdbyggnader och återinvesteringar i 
nuvarande sjukhus. 
  
Framtidens sjukvård behöver lokaler som klarar av att stödja vårdens omställning, är långsiktigt 
hållbara och är tillräckligt flexibla för att möta kraven från framtidens sjukvård.  
 
Investeringsberedningen måste utgå ifrån regiongemensamma behov. Lokalförsörjningsplaner med 
tillhörande investeringsbehov ska varje år fastställas i utförarstyrelser i samråd med beställarna och 
på så sätt ingå som en förutsättning i det årshjul som gäller för investeringsberedningen. Vid 
renovering och nybyggnation uppstår evakueringsbehov som i större utsträckning ska lösas genom 
att ta befintliga resurser i anspråk. 
 
Moderna och energieffektiva lokaler 
Västra Götalandsregionen arbetar i dag med att minska sin energiförbrukning och arbetet med 
energieffektivisering och energiomställning behöver utvecklas ytterligare. Berörda verksamheter 
ska involveras vid ny- och ombyggnationer. 
 
Regionfullmäktige ger i de ekonomiska ramarna uttryck för en ambitiös investeringsplan för 
sjukhusen. Det är en utmaning att få en investeringsvolym i paritet med budgetens ramar. På Västra 
Götalandsregionens skolor föreligger ett generellt behov av underhåll. Det behövs dessutom en 
fortsatt upprustning av naturbruksskolornas anläggningar och inom Göteborgs botaniska trädgård 
ska nytt besökscentrum och växthus byggas, för att kunna presentera och ta omhand de unika 
växtsamlingarna. 
 
Laddinfrastruktur för elbussar 
Behovet av laddstationer ökar i takt med ökande antal laddningsbara fordon. Inom kollektivtrafiken 
kommer antalet eldrivna fordon att öka. Det innebär att en laddningsinfrastruktur behöver byggas 
upp vid depåer och hållplatser. Detta kräver ett samarbete med andra aktörer, såväl kommuner som 
privata samt med elleverantörer.   
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En tryggad kompetensförsörjning 
 
Kompetens- och personalförsörjningen är en högt prioriterad strategisk fråga för Västra 
Götalandsregionen. Det finns redan idag en utmaning i att kunna locka och behålla medarbetare med 
rätt kompetens, framför allt inom sjukvården och inom de verksamheter som måste fungera 24 
timmar om dygnet. En växande befolkning, stora pensionsavgångar och omställningen inom 
sjukvården, kommer innebära större kompetens- och rekryteringsbehov. För att klara utmaningarna 
krävs att Västra Götalandsregionen skapar och erbjuder attraktiva arbetsplatser med 
konkurrenskraftiga villkor och förbättrade möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. Därtill 
fordras förändrade arbetssätt som bland annat handlar om att se över vilka yrkeskategorier som 
behövs liksom eventuella behov av nya, förändrade eller färre subspecialiseringar, på ökad 
samverkan mellan befintliga och nya yrkeskategorier, uppgiftsväxling samt matchning både på 
verksamhets- och individnivå.  

 
Attraktiva villkor och ersättningar 
Ett kraftfullt arbete har inletts, och ska fortsatt vara i fokus, för att göra Västra Götalandsregionen till 
en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan behålla, rekrytera och utveckla 
medarbetare. Västra Götalandsregionen har fördubblat ob-natt och höjt ob-helg (exklusive storhelg) 
med 50 procent, inom vårdnära yrken. Satsningarna på höjt ob-tillägg har haft goda effekter på 
bemanningen och ligger kvar. 
 
Duktiga medarbetare och chefer ska premieras. Arbetet kring lönestruktur, en förbättrad 
lönespridning och löneutveckling samt jämställda löner ska fortsätta. Lönesättningen ska präglas av 
större flexibilitet. I den lokala lönesättningen ska hänsyn tas till marknadssituation, kompetensbehov 
och rådande lönestruktur. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet samt bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten, samtidigt som 
lönesättningen måste hållas inom tilldelad budgetram. 

 
Attraktiva arbetsplatser med förbättrade möjligheter till karriär- och 
kompetensutveckling 
Västra Götalandsregionen ska utveckla och erbjuda moderna anställningar som fungerar och 
uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Verksamheterna ska ha friheten att på 
olika sätt till exempel uppmuntra seniora medarbetare att arbeta kvar eller göra tillfälliga insatser för 
att råda bot på bristkompetenser.  
 
Arbetet med att minska arbetsbelastningen för sjukvårdens personal genom uppgiftsväxling, 
förenklad administration och ett förbättrat IT-stöd med syfte att frigöra mer patienttid ska fortsätta. 
Medarbetarpooler, som erbjuder fasta anställningar, kan fungera som alternativ till inhyrd personal 
och som en intern lösning för att hantera variationer i behovet av medarbetare. Det kan avlasta 
medarbetare vid arbetstoppar eller sjukdom, och samtidigt vara en flexibel anställningsform för 
kunniga medarbetare som vill ha omväxling och utmaningar.  
 
Det ska vara möjligt för medarbetare att rotera och byta mellan olika arbetsplatser internt men också 
externt till exempel genom samarbete med kommunernas verksamheter. Detta som ett sätt att söka 
minska den externa personalomsättningen till förmån för den interna. Arbetet med att tillåta, pröva 
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och utvärdera olika arbetstidsmodeller ska fortsätta. Under 2019 utreds möjligheterna att minska 
helgtjänstgöringen till två av fem helger. 
 
Det är nödvändigt med ett strategiskt arbete med utbildning och kompetensutveckling utifrån 
nuvarande och framtida kompetensbehov, inte minst med de nya behov som kommer av förändrade 
arbetssätt såsom uppgiftsväxling och omställningen.  
 
Det ska finnas tydliga strukturer för karriär- och utvecklingsmöjligheter för samtliga professioner 
och individuella utvecklingsplaner som årligen revideras. Arbetet med modeller för lönekarriär ska 
fortsätta och omfatta fler yrkesgrupper. Satsningarna på undersköterskors kompetensutveckling ska 
fortsätta liksom på introduktionsutbildningarna för nyutbildade undersköterskor, skötare, 
barnsköterskor och sjuksköterskor och på betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Antalet 
AT-block har ökat de senaste åren men en fortsatt ökning är nödvändig. För att klara 
kompetensförsörjningen av specialistläkare inom identifierade bristspecialiteter utifrån 
kompetensförsörjningsplanen, krävs ett förstärkt arbete kring ST-blocken. Götalandsregionens 
kapacitet att ta emot studerande för utbildning, praktik eller motsvarande, måste vara tillfyllest, 
nyttjas optimalt och av hög kvalitet. Det kräver att det finns tillräckligt med handledare i 
verksamheterna. 

 
Ett stärkt och närvarande ledarskap 
Förbättrings- och utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process i nära samverkan mellan chefer 
och medarbetare som utgår från verksamhetens behov. För att möjliggöra lokalt förbättringsarbete på 
varje enskild arbetsplats ska varje arbetsplats ges tillräckliga resurser för utvecklingsarbete och att 
alla chefer ges utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Västra Götalandsregionen ska 
arbeta systematiskt med chefsförsörjning, sträva efter att hitta bra chefer bland medarbetarna och 
tillse att chefer erbjuds kontinuerlig ledarskapsutveckling. Särskilt fokus bör ligga på 
förutsättningarna för första linjens chefer och stöd i lönesättningen.  
 
Det är viktigt att arbeta för att förebygga sjukdom och främja en god hälsa bland medarbetarna 
genom kunskap och medvetenhet om hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa och 
hälsofrämjande insatser t ex friskvårdsbidrag, men det är minst lika viktigt att sjukskrivna 
medarbetare, tidigt får stöd och rehabilitering. Den årliga medarbetarenkäten ska användas för att 
identifiera förbättringsområden och ligga till grund för ett aktivt förbättringsarbete.  
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Finansiella mål 
 

 Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3000 mnkr 
 

 Västra Götalandsregionen ska upprätthålla sitt goda finansiella anseende och 
behålla nuvarande rating 
 

 Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella 
statsbidrag 
 

 Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till 
likvida medel 

 Ett fortsatt mål är att det egna kapitalet uppgår till 3000 mnkr och att vi ska upprätthålla Västra 
Götalandsregionens goda finansiella anseende och vår nuvarande rating. 
Hög rating av internationella kreditvärderingsföretag ökar möjligheterna till kreditlöften med goda 
villkor. Västra Götalandsregionen har under lång tid haft rating AAA, vilket är högsta möjliga nivå.  

Ett arbete för att se över de finansiella målen kommer att inledas. 

Likviditeten är fortsatt hög i Västra Götalandsregionen och låg i slutet av december 2018 på 12 246 
mnkr. Det ger en bra grund för att hålla god betalningsberedskap. 

 
Ekonomiska förutsättningar 

Västra Götalandsregionen har en i grunden stark och stabil ekonom, och har under den senaste 
femårsperioden haft positiva resultat exklusive jämförelsestörande poster.  

 

Västra Götalandsregionen har ett eget kapital som uppgår till 7 635 mnkr i bokslutet för 2018. Detta 
är en trygghet inför framtiden. Tidigare har regionfullmäktige gjort avsättningar för kommande 
pensionskostnader och för framtidens vårdinformationsmiljö.  

 

Utmaningar 
Ekonomiska förändringar på den internationella nivån kan få snabba konsekvenser för ekonomin i 
Sverige. Detta inverkar då direkt på skattetillväxten för Västra Götalandsregionen och möjligheterna 
att finansiera verksamheterna.  

De ekonomiska ramarna har under de senaste åren ökat påtagligt till både hälso- och sjukvården och 
till kollektivtrafiken. Den årliga procentuella förändringen till hälso- och sjukvården har mellan 2015 
till 2018 varit en ökning med 4,3 procent. 

Under 2018 uppgick nettokostnadsökningen till 4,9 procent i Västra Götalandsregionen, under 
samma period ökade skatteintäkter, kommunalekonisk utjämning och generella statsbidrag med 3,1 
procent. För att ha en ekonomi i balans kan inte nettokostnaderna öka mer än finansieringen via 
skatteintäkter. 
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Det är avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas till 
intäkterna. Västra Götalandsregionens verksamheter måste fortsätta arbetet med effektivisering av 
kostnader, omställning av sjukvården och ständiga verksamhetsförbättringar för att dämpa och 
komma till rätta med nettokostnadsutvecklingen. 

Särskilt fokus kommer även fortsättningsvis i uppföljningsarbetet riktas på kostnadskontroll och 
produktion. Utöver kontinuerlig rapportering i ägarutskott och regionstyrelse och delårsbokslut i 
regionfullmäktige kan om behov uppstår särskilt initiativ tas för ytterligare information och 
eventuella beslut i regionfullmäktige 

Västra Götalandsregionen står inför stora investeringar de kommande åren. I dag finns det vanligtvis 
ingen plan hos verksamheten för att klara de ökade driftskostnaderna som de ökade investeringarna 
innebär. För att säkerställa att större investeringar i fastigheter inte urholkar ekonomin måste både 
förvaltningar och koncernen ha en god ekonomi. Enligt gällande investeringsmodell är det 
regionstyrelsen som fastställer detaljerad investeringsplan och sedan beslutar om att godkänna 
genomförande. Det är därför viktigt att planerade investeringar i ett tidigt skede planeras så att de 
kan inrymmas i verksamheternas ekonomiska utrymme.  

 
Prognoser för 2020 och framåt  

De bedömningar som SKL presenterar utgör grunden för de prognoser som denna budget bygger på. 
Underlaget bygger på SKL:s prognos från den 15 februari.  

 

Prognosen pekar på en låg BNP-tillväxt 2019 och att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten 
som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även under 2019. Under 2020 beräknas 
att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar och följden blir att 
skatteunderlaget 2020 kommer att öka mindre än det gjort sedan 2010. 

 

Skattesats 11,48  

Inför 2015 justerades skattesatsen för Västra Götalandsregionen till 11,48 per skattekrona. Denna 
budget bygger på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2020 och gälla även kommande år.  

 

Statsbidrag 
Generella och riktade statsbidrag ger, förutom landstingsskatten, intäkter till Västra 
Götalandsregionen. Statsbidrag för läkemedel är en stor post som beräknas ge 4 880 mnkr för 2020.  

Ett antal riktade statsbidrag är utlagda i regionbidraget med särskild redovisning i tabellen för 
regionbidrag. 

 

Oklarhet råder gällande statsbidrag för 2020. Regeringen har vid flertalet tillfällen meddelat att 
ökade statsbidrag kommer att fördelas till regioner och kommuner. I denna budget har därför 
medräknats 250 mnkr i generella statsbidrag. 
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Aktiv prövning av riktade statsbidrag  
Staten vill med riktade statsbidrag rikta uppmärksamhet och resurser till olika områden. Ibland kan 
riktade statsbidrag innebära att Västra Götalandsregionen bygger upp verksamhet utan långsiktig 
finansiering. I andra fall kan statsbidrag innebära administrativa insatser kring rapportering som inte 
är proportionerliga i förhållande till bidragets storlek och inte heller går i linje med ambitionen om 
att förenkla administrationen. För att få en ändamålsenlig hantering och beslutsfattande kring 
användning och fördelning av statsbidrag bör en översyn av hanteringen genomföras av 
regionstyrelsen. 
 
Löne- och prisförändringar  
Inflationen är fortsatt låg. För 2020 beräknas konsumentprisindex med fast ränta (kpif) öka med 1,5 procent.  

Sveriges kommuner och landsting beräknar i sin februarirapport 2019 ökningen av LPIK för 2020 
(landtingsprisindex med kvalitetsjusterade löner) inklusive läkemedel till 2,6%.  

Denna budget ger kompensation för inflation m.m. med 2,0 procent vilket motsvarar 1 083 mnkr. 

  

Effektiviseringskrav  

Ett ständigt effektiviseringsarbete är nödvändigt. Effektivare arbete skapar utrymme för att möta 
ökade behov. Bättre IT-lösningar och bättre upphandling av varor och tjänster kommer exempelvis 
verksamheterna till del medan stora kostnader belastar den regiongemensamma budgeten. Något 
generellt effektiviseringskrav finns däremot inte inlagt i denna budget. Utförarstyrelserna bör 
däremot löpande arbeta för att förbättra produktiviteten och ställa konkreta produktivitetskrav på 
verksamheterna. 

 

Resultat 
Budgeten visar ett resultat på 47 mnkr. 
I normalfallet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Enligt kommunallagen kan dock undantag från 
detta göras om det finns synnerliga skäl. Nu visar budgeten ett positivt resultat även om 
marginalerna är små. Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven (RUR) 
användas för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. 
 
Västra Götalandsregionen har enligt bokslut 2018 en resultatutjämningsreserv på 165 mnkr. 
Regionfullmäktige har reserverat 1 400 mnkr i det egna kapitalet för de särskilda kostnader som 
uppstår i samband med genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö.    
Regionfullmäktige gjorde år 2005 en avsättning för kommande pensionsåtagande med 480 mnkr. I 
samband med årsredovisningen för 2017 beslutade regionfullmäktige att återställa det negativa 
resultatet genom att ianspråkta 279 mnkr av de riktade medlen för pensionskostnader.  
För framtida behov kvarstår därmed 201 mnkr från 2005 års avsättning. 

 

Moderförvaltningen 

Till regionstyrelsens ansvarsområde hör även moderförvaltningen och koncernbanken. 
Regionstyrelsen äger därför rätt att disponera de medel som ligger inom moderförvaltningen och 
koncernbanken. 

Inom moderförvaltningen hanteras statsbidrag och skatteintäkter.  
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Även Västra Götalandsregionens pensionsutbetalningar går via moderförvaltningen. Dessa ökar 
betydligt under kommande år. För 2020 ingår 120 mnkr i ökad pensionskostnad. 

 

Ökade investeringar 

Flera stora investeringar planeras framöver. Summan för investeringar fastställs för 2020 till 

 6 100 mnkr och för 2021 och 2022 till 6 300 mnkr. 

Budgetförslaget innebär betydligt lägre investeringsnivåer jämfört med de anmälda behoven 
vilket innebär prioriteringar, det är av största vikt att dessa prioriteringar sker på ett ordnat 
och transparent sätt. Allt för stora investeringsvolymer innebär betydande ansträngningar på 
både likviditet och framtida driftbudgetar. För att säkerställa att större investeringar inte 
urholkar ekonomin måste både koncernen och den enskilda förvaltningen ha en god 
ekonomi. Mot bakgrund av sjukhusens ekonomiska situation måste driftkonsekvenserna 
beaktas innan beslut om investeringar fattas.  

 

Investeringsramar mnkr  

 

 

Likviditet och lånebehov 

Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap. Enligt årsredovisningen uppgår 
likviditeten per den 31 december 2018 till 12 246 mnkr.  

Västra Götalandsregionen har rating AAA från Standard&Poor´s vilket ger goda förutsättningar för 
bra lånevillkor. Regionfullmäktige har fastställt tydliga regler kring Västra Götalandsregionens 
finanspolicy och upptagande av lån.  

Med föreskrifterna i finanspolicyn som grund föreslås regionstyrelsen bemyndigas att, vid behov, 
uppta tillfälliga lån under 2020 till en summa av högst 3000 mnkr. Denna åtgärd bedöms som mindre 
trolig då huvuddelen av kommande investeringsprojekt är självfinansierade. En beredskap för 
upplåning ska dock finnas. 

Enligt finanspolicyn har Västra Götalandsregionen ett ansvar att verka för god etik. Västra 
Götalandsregionen ska inte direktinvestera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot något av 
dessa kriterier. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige 
sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. Västra Götalandsregionen ska i största möjliga 
utsträckning undvika att investera i företag vars huvudverksamhet, mer än 50 procent av omsättning, 
är utvinning och försäljning av fossila bränslen liksom företag vars huvudverksamhet består av 
tjänster till sådana bolag. 
  

2020 2021 2022 

6 100 6 300 6300 
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Kommentarer till regionbidragen 

 

Regionbidrag 

Kompensation för inflation m.m. är inlagt med två procent årligen vilket totalt ger 1 087 mnkr för 
2020. Utöver detta redovisas nedan riktade ramförändringar och sedan tidigare väsentliga inlagda 
ramhöjningar för berörda nämnder och styrelser.  

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige tillfördes i den kompletterande budgeten för 2019 5,5 mnkr för ökade kostnader. 
Då delar av detta avsåg utbildningskostnader under 2019 minskas regionfullmäktiges ram med 3,0 
mnkr. 

Regionstyrelsen  

Ramen till framtidens vårdinformationsmiljö ökas med 128 mnkr. 

Personalutskottet 

Västra Götalandsregionen har fördubblat ob-natt och höjt ob-helg (exklusive storhelg) med 50 
procent, inom vårdnära yrken. Den ramhöjning för satsningarna på höjt ob-tillägg som tillförts 
personalutskottet kvarstår. 

De centralt prioriterade ST-tjänsterna ökar med 90 under 2020. Personalutskottet tillförs 2020 33,7 
mnkr för detta ändamål. Finansieringen sker genom att motsvarande summa minskas från hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. 

Revisorskollegiet 
Regionfullmäktiges presidium bereder revisionens regionbidrag. Förslaget är 25,3 mnkr för 2020. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämndens regionbidrag ökas med 47,4 mnkr. Det innebär att regionbidraget för 2020 
kommer att uppgå till 229 mnkr efter effektiviseringskrav på 20 mnkr. 

Ramen för 2020 är anpassad efter beräknat hyresbidrag och kostnader för energiinvesteringar med 
mera.  

Miljönämnd 

Ramen till miljönämnden ökas 2021 med 20 mnkr och 30 mnkr 2022 för ökade kostnader på grund 
av nytt växthus i Botaniska trädgården. 

Kollektivtrafiknämnden 
Regionbidraget ligger i linje med koncernkontorets bedömning, dvs enligt den plan som gäller för 
perioden 2019–2021. Detta innebär utöver grunduppräkningen extra ramar som motsvarar 173 mnkr 
för 2020, samt 227 mnkr för 2021.  Regionbidraget för 2022 kommer att prövas vid kommande 
budgetförslag då ny prognos för kollektivtrafiken arbetas fram. 
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Regionbidrag till kollektivtrafiknämnden mnkr 

2020 2021 2022 

5 134 5 464 5 574 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
De ramhöjningar som 2015–2019 tillförts för psykiatri med 250 mnkr, ökad tillgänglighet med 140 
mnkr, akut- och prehospital verksamhet med 200 mnkr och hälso- och sjukvårdens 
omställningsarbete med 550 mnkr kvarstår. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram ökas med 92 mnkr för ökade kostnader för vårdval, 5 mnkr som 
riktad satsning för FoU-medel till primärvård och 30 mnkr för SU:s särskilda uppdrag som 
motfinansiering av ALF-medel från staten (Avtal om läkarutbildning och forskning, ersättning som 
staten ger regioner för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning). 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

I hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att träffa överenskommelse med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset för uppdraget som universitetssjukhus. Anslaget inkluderas i hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens regionbidrag. Inklusive ramökningen för motfinansieringen av de så kallade 
ALF-medlen blir totalbeloppet för 2020; 1 208 mnkr enligt följande fördelning: 
SU Universitetssjukhus 968,6 mnkr, så kallade motorpengar 62,4 mnkr (medel för att stärka 
sjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik samt hysa rikssjukvård) och BOIC 177 mnkr. 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna  

Hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag för 2020 och planåren 2021–2022 räknas generellt 
upp med uppräkningsfaktorn 2% per år för perioden, utifrån 2019 års regionbidrag, för samtliga 
nämnder. Således tillämpas inte förändringar i resursfördelningsmodellen för 2020.  
 
En rad förändringar ska genomföras i vårdöverenskommelserna mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och sjukhusen från och med 2020. De största förändringarna är fleråriga 
vårdöverenskommelser, gemensamt DRG-pris, gemensam ersättningsmodell för 
slutenvårdspsykiatrin och produktionsanpassade volymer i överenskommelserna. Med så många 
förändringar vid ett och samma tillfälle görs bedömningen att det behövs en tydligare konstant i 
systemet och det blir hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag. 
 
Samtidigt gör vi bedömningen att resursfördelningsmodellen åter behöver en översyn tillsammans 
med sjukhusmatrisen för patientrörelser över nämndsgränserna för att också bättre kunna prediktera 
utvecklingen över en planperiod för att fungera med fleråriga vårdöverenskommelser. 
 

För centralt prioriterade ST-tjänster överförs 33,7 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna till 
personalutskottet. 
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Moderförvaltningen  
Pensionskostnaderna ökar för 2020 med 120 mnkr vilket belastas moderförvaltningen. 
 

Folktandvården 
Avkastningskravet för 2020 fastställs till 25 mnkr som återförs till moderförvaltningen.  

 

Närhälsan 
Avkastningskravet för 2020 fastställs till 25 mnkr. som återförs till moderförvaltningen.  

 

Fastighetsnämnden 
På fastighetsnämnden finns ett effektiviseringskrav på 20 mnkr.  

 

Koncernbanken 
Intäkten till koncernbanken budgeteras till 450 mnkr. 
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Sammanställning av regionbidrag 
 
 

 
 

 
  

RegionbidragRiktat statsbidrag Regionbidrag Riktat statsbidrag Regionbidrag Riktat statsbidrag

Hälso- och sjukvård 43 251,094 1 484,015 44 081,732 855,985 44 963,366

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 252,704 1 134,385 11 477,758 855,985 11 707,314

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 31 998,389 349,630 32 603,973 33 256,053

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 473,523 59,422 5 577,137 5 688,680

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 292,817 46,743 4 374,056 4 461,537

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 295,658 57,318 5 395,918 5 503,837

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 6 547,290 72,521 6 671,178 6 804,601

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 10 389,101 113,626 10 585,685 10 797,398

Regionutveckling 7 267,973 452,397 7 660,706 452,397 7 843,920

Regionutvecklingsnämnden 828,363 844,931 861,829

Miljönämnden 103,778 125,854 158,371

Kulturnämnden 1 201,130 452,397 1 225,153 452,397 1 249,656

Kollektivtrafiknämnden 5 134,701 5 464,768 5 574,063

Serviceverksamheter 274,614 280,106 285,708

Fastighetsnämnden 229,107 233,689 238,363

Servicenämnden 25,470 25,979 26,499

Nämnd Hälsan & stressmedicin 20,037 20,438 20,846

Regiongemensamt 4 946,526 137,500 5 165,539 4,500 5 352,568

Regionfullmäktige 88,898 90,676 92,490

Regionstyrelsen 2 907,046 137,500 2 999,570 4,500 3 059,561

Regionstyrelsen 2 008,271 137,500 2 048,437 4,500 2 089,405

Personalutskottet 898,775 951,133 970,156

Revisorskollegiet 25,326 25,833 26,350

Patientnämnderna 25,729 26,244 26,769

Arkivnämnden 34,161 34,844 35,541

Koncernbanken −450,000 −450,000 −450,000

Moderförvaltningen 2 315,365 2 438,372 2 561,858

Summa 55 740,207 2 073,912 57 188,083 1 312,882 58 445,562

Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
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2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 14 099 14 617 15 153
Verksamhetens kostnader -66 566 -67 926 -69 457
Avskrivningar -2 689 -3 124 -3 303

Verksamhetens nettokostnad -55 156 -56 433 -57 607
Skatteintäkter 45 509 47 254 49 097
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 10 278 10 025 10 019

Verksamhetens resultat 631 846 1 509
Finansiella intäkter 61 62 63
Finansiella kostnader -645 -817 -902

Resultat efter finansiella poster 47,1 90,7 669,8

Resultaträkning
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2020 2021 2022

Immateriella anläggningstillgångar 84 83 82
Materiella anläggningstillgångar
 -Byggnader och Mark 23 285 26 143 28 545
 -Maskiner och inventarier 10 713 11 961 13 096
Finansiella anläggningstillgångar 438 438 438

Anläggningstillgångar 34 519 38 625 42 161

Bidrag till infrastruktur 398 353 308

Omsättningstillgångar
Förråd 351 371 391
Kortfristiga fordringar 4 825 4 922 5 020
Kortfristiga placeringar 7 164 5 321 4 938

Kassa och bank 500 500 500

Summa omsättningstillgångar 12 840 11 114 10 849

TILLGÅNGAR 47 758 50 092 53 318

Ingående eget kapital 7 617 7 664 7 755
Årets förändring 47 91 670

Eget kapital 7 664 7 755 8 425

Avsättning pensioner 22 276 24 555 26 785
Övriga avsättningar 2 000 2 000 2 000

Avsättningar 24 276 26 555 28 785

Långfristiga skulder 3 077 4 007 4 557
Kortfristiga skulder 12 741 11 775 11 552

Skulder 15 818 15 782 16 109

EGET KAPITAL, SKULDER OCH 
AVSÄTTNINGAR 47 758 50 092 53 318

Balansräkning
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Förslag till beslut 

Regionfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 
2020 i enlighet med föreliggande förslag till budget. 

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2021 och 2022 som underlag för den 
långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser mm.  

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona. 
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med 

uppdrag samt finansiella mål.  
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2020 och planåren med 

den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 
6. HSS får i uppdrag att besluta om riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med   

vårdöverenskommelser 2020–2021 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och 
flerårsplanen som grund  

7. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 6100 mnkr fastställa 
investeringsplan och fördela låneramar för 2020. 

8. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2020 uppta lån om ett högsta belopp av 3000 mnkr 
vilket hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn. 

9. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och 
moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om 
övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 

10. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 
11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 25 mnkr, från 

primärvårdsstyrelsen 25 mnkr samt från fastighetsnämnden till 20 mnkr. 
12. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att justera taxorna inom kollektivtrafiken med i 

genomsnitt max 5 procent för 2020. 
13. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden får i 

uppdrag att senast 30 september 2019 fatta beslut om uppdrag med mera till respektive 
verksamheter. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan förvaltning skall vara fattade 
senast 31 augusti. 

14. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2019 teckna 
serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 

15. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast 
den 30 september 2019 vara överens med berörda styrelser, förvaltningar och alternativa 
utförare inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och 
vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan förvaltning ska 
vara fattade senast 31 augusti. 

16. Styrelser och nämnders detaljbudgetar skall vara beslutade senast 31 oktober. 
17. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget granska 

nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge uppdrag 
till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar. 

18. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2020 
och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under 
förutsättning att ärendena inte är av principiell art. 

19. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt 
inriktningar för 2020 samt plan för 2021–2022. 



   
Strömstad

20190917

Till
Kommunfullmäktige Strömstad

Fråga från Centerpartiet

Frågeställare: Åsa Torstensson

Till Ronnie Brorsson, ordförande Strömstadslokaler

Har Strömstadslokaler upphandlat byggnation av multifunktionellt kök?

Förra mandatperioden beslöt Kommunfullmäktige att bygga ett multifunktionellt kök i delar av 
fastigheten Mekanikerns lokaler för att det finns ett stort behov av ett funktionellt modernt kök. 
Genomförandet av byggnationen av nytt kök brådskar då kommunens nuvarande tillagningskök, på 
Strömstiernaskolan och på Sjukhuset, inte uppfyller dagens krav för livsmedelsproduktion. 

Min fråga till Ronnie Brorsson, ordförande Strömstadslokaler, 

-Har Strömstadslokaler upphandlat byggnation av multifunktionellt kök och inlett byggnationen av 
nytt tillagningskök med placering på fastigheten Mekanikern?

Strömstad 20190917

 Åsa Torstensson ( C ) 



   
Strömstad

2019-09-17

Till Kommunfullmäktige Strömstad

Fråga från Centerpartiet

Frågeställare: Anna-Lena Carlsson

Till Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande

Anser kommunstyrelsens ordförande att det är försvarbart att Individ- och Familjeomsorgen inte 
kommer in i säkra och trygga lokaler?

Den 14 mars fattade Socialnämnden beslut om att IFO skulle samlokaliseras i lokaler på 
Surbrunnsgatan 13 och gav förvaltningen i uppdrag att gå vidare med arbetet utifrån förslag. 
Anledningen till beslutet var att nuvarande lokaler inte är tillräckliga utifrån arbetsmiljö och 
säkerhetsperspektiv. Den 22 augusti fanns kontrakt färdigt för undertecknande efter att 
socialnämnden delegerat rätten att teckna hyreskontrakt med Västfastigheter på Surbrunnsgatan 13 
i enlighet med tidigare fattat beslut. Efter detta har kommunstyrelsens ordförande hindrat att 
kontraktet skrivs under. 

Min fråga till Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande är 

Om Kommunstyrelsens ordförande anser det försvarbart att Individ- och Familjeomsorgen inte 
kommer in i säkra och trygga lokaler?

Strömstad 2019-09-17

Anna-Lena Carlsson (C)
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