STRÖMSTADS KOMMUN

Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige

2018-04-16

1 (2)
Dnr: KS/2018-0056

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2018-04-26
18.00Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Information; Energi- och klimatrådgivare Roger Stenström
Information; Årsredovisning 2017 Diana Johansson
Ev. Allmänhetens fråga
Sammanträdet öppnas
Upprop
Tidpunkt för justering; 4 maj klockan 08:30
kommunledningsförvaltningen.
Val av justerare

Nr

Ärenderubrik
Utdelning av diplom till Tontämjarna

1

Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack

2

Medborgarförslag om luftkvaliteten i vår tätort

3

Medborgarförslag angående utvidgning av kommunens fibernät

4

Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet

5

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet

6

Finansrapport 2017

7

Revisionsrapport

8

Årsredovisning 2017

9

Revisionsberättelse ansvarsfrihet

10

Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

11

Utbetalning av partistöd 2018

12

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag

13

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

14

Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag

15

Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018

16

Upptagande av lån 2018

17

Förslag till nya regler för partistöd

18

Anmälningsärende -

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Peter Heie

Ralf Karlsson

Ledamöter
Ronnie Brorsson (S)
Peter Dafteryd (C)
Margareta Fredriksson (L)
Lena Martinsson (S)
Åsa Torstensson (C)
Siwert Hjalmarsson (M)
Karla Valdivieso (MP)
Mattias Gustafsson (SD)
Anna-Lena Carlsson (C)
Lars Tysklind (L)
Marie Rask (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Bengt Bivrin (MP)
Merry Johansson (S)
Fredrik Eriksson (SD)
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande
Sveza Daceva Filipova (C)
Stefan Jensen (KD)
Morgan Gutke (C)
Eva Borg (M)
Ingemar Nordström (L)
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande
Elisabeth Johansson (C)
Terry Bergqvist (S)
Ulf Peter Johansson (SD)
Tore Lomgård (C)
Mette H Johansson (L)
Leif Andersson (S)
Kurt Andersson (M)
Lars Åke Karlgren (V)
Peter Heie (C), Ordförande
Peter Sövig (S)
Anne-Lise Lindmark (L)
Andreas Nikkinen (MP)
Katharina Meyer (V)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Anders Karlsson (MP)

Ersättare
Anders Ekström (M)
Mikael Sääf (M)
Monica Larsen (C)
Terése Lomgård (C)
Tommy Midtsundstad (C)
Jane Forsberg-Karlsson (C)
Stig Carlsson (C)
Håkan Eriksson (L)
Anette Andersson (L)
Hans-Robert Hansson (L)
Roland Wiklander (KD)
Arlette Lacabanne Raber (KD)
Lena Sundberg (S)
Rolf Pettersson (S)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Kent Hansson (S)
Olle Westling (S)
Sten Brodén (V)
Mia Öster (V)
Britt-Marie Winberg (MP)
David Nikkinen (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Morgan Gustafsson (SD)

ordförande

kommunsekreterare
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Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 34

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0200

Medborgarförslag om kulturhuset
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

1

ärende

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten. Att
det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt
att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det på allvar
blir en mötesplats för alla strömstadsbor.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-04-06

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

3 (20)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 35

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0216

Medborgarförslag om luftkvaliteten i vår tätort
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut.

2

ärende

Sammanfattning av ärendet

Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att luftkvaliteten i
våra tätorter är i dessa dagar under intensiv diskussion, och speciellt då de hälsovådliga
kväveoxider som dieselmotorer genererar. Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas
som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm. NO bildas vid förbränning i luft.
Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan
leda till döden.
Motorfordonstrafiken på Oslovägen in och ut från Strömstad centrum är under
sommartid mycket livlig. Jag föreslår att kommunen genomför mätningar på halten av
kväveoxid vid minst två mätpunkter under den mest trafikintensiva veckan under
sommaren 2018. En plats bör vara vid torget där många människor är i rörelse. Det finns
billig apparatur som mäter NO.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-04-16

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Jan Söderman" <jan.soderman55@gmail.com>
Sun, 15 Apr 2018 22:28:15 +0100
"Kommun" <kommun@stromstad.se>
Medborgarförslag

Hej!
Önskar lämna följande medborgarförslag.
Luftkvaliteten i våra tätorter är i dessa dagar under intensiv diskussion, och speciellt då de hälsovådliga kväveoxider
som dieselmotorer genererar. Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som
överstiger 30 ppm. NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och
inandning av stora mängder kan leda till döden.
Motorfordonstrafiken på Oslovägen in och ut från Strömstad centrum är under sommartid mycket livlig. Jag föreslår
att kommunen genomför mätningar på halten av kväveoxid vid minst två mätpunkter under den mest trafikintensiva
veckan under sommaren 2018. En plats bör vara vid torget där många människor är i rörelse. Det finns billig
apparatur som mäter NO, se länken nedan.
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-09-23-genombrott-formatning-av-trafikutslapp-med-ny-provtagare.html
Jan Söderman
Bjälveröd 11
45297 Strömstad
0706 - 49 08 04
Mvh // Jan

Skickat från min Huawei Mobile

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 36

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0221

Medborgarförslag angående utvidgning av kommunens fibernät
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

3

ärende

att översända medborgarförslaget till AB Strömstads byggen/StrömstaNet för beredning
och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Ann-Sofie Gustafsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att Stene
tillhör ett av de blanka områdena på kartan som inte har någon möjlighet
av att starta upp egna fiberföreningar.
Mitt förslag är att Strömstad kommun utvidgar sitt fibernät så att det täcker in
de återstående delarna av kommunen så att alla medborgare får tillgång till
fiber i kommunen

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-04-17

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Stene 2018-04-17

Medborgarförslag

Stene tillhör ett av de blanka områdena på kartan som inte har någon möjlighet
av att starta upp egna fiberföreningar.

Mitt förslag är att Strömstad kommun utvidgar sitt fibernät så att det täcker in
de återstående delarna av kommunen så att alla medborgare får tillgång till
fiber i kommunen.

Med vänliga hälsningar

Ann-Sofie Gustafsson
Stene 8
452 92 Strömstad

070-669 30 99

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 37

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0203

Motion om 6 timmars arbetsdag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

4

ärende

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Mia Öster och Lars-Åke Karlgren (V) ha inkommit med en motion där de anger att nästa
år är det 100 år sedan 8-timmarsdagen infördes i Sverige och vi har sedan länge arbetat
för en arbetstidsförkortning.
Runt om i landet finns det många arbetsplatser som har 6 timmars arbetsdag, på många
håll i landet har hemtjänst, äldrevård, socialtjänst och sjukvård infört 6-timmarsdag.
För arbetsgivaren ger en attraktiv arbetsplats fördelar som att det blir lättare att
rekrytera personal, liksom bättre kontinuitet om personalen trivs och stannar kvar.
I Vision 2030 talas det om att stärka kommunens attraktionskraft och att satsa på
folkhälsan. Vi ser att 6 timmars arbetsdag är ett led i detta.
Vänsterpartiet yrkar på att Strömstads kommun inför 6 timmars arbetsdag på någon
arbetsplats eller inom någon verksamhet under 2020.

Beslutsunderlag

Motion 2018-04-05

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Motion om 6 timmars arbetsdag
Nästa år är det 100 år sedan 8-timmarsdagen infördes i Sverige och vi har sedan
länge arbetat för en arbetstidsförkortning.
Runt om i landet finns det många arbetsplatser som har 6 timmars arbetsdag, både
inom den offentliga och den privata sektorn. Och det är ingen ny idé: redan 1989
infördes 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten i Kiruna. På många håll i landet har
hemtjänst, äldrevård, socialtjänst och sjukvård infört 6-timmarsdag. Även i privata
verksamheter har företag gått över till 6 timmar.
Forskningen pekar på mindre stress ocgh bättre sömn och på sikt lägre
sjukskrivningskostnader (enligt artikel i Veckans Affärer).
Andra fördelar kan vara bättre utnyttjande av lokaler och utrustning och högre
effektivitet, eftersom de flesta inte orkar prestera på topp i 8 timmar. På sikt skulle det
också kunna innebära att fler orkar arbeta efter pensionen.
För arbetsgivaren ger en attraktiv arbetsplats fördelar som att det blir lättare att
rekrytera personal, liksom bättre kontinuitet om personalen trivs och stannar kvar.
I Vision 2030 talas det om att stärka kommunens attraktionskraft och att satsa på
folkhälsan. Vi ser att 6 timmars arbetsdag är ett led i detta.
Vänsterpartiet yrkar på
att Strömstads kommun inför 6 timmars arbetsdag på någon arbetsplats eller inom
någon verksamhet under 2020.
Vänsterpartiet i Strömstad
Mia Öster
Lars Åke Karlgren
Strömstad 5 april 2018

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 38

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0179

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

5

ärende

att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för kultur
och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna.
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt
reglementes förändringar.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en organisatorisk förflyttning av
fritidsgårdsverksamheten till kommunstyrelsen.
Fritidsgården tillhör organisatoriskt Barn- och utbildningsnämnden sedan 2003. Under
2016 inleddes ett utvecklingsarbete där kommunstyrelsens fritidssamordnare deltog i
kartläggning av nuläge samt förslag till förändringar avseende verksamhetens innehåll.
En del handlar om att knyta fritidsgården och föreningslivet närmare varandra för att
stötta unga till en positiv och aktiv fritid. Fritidsgården ska fysiskt flyttas från Strömstads
gymnasium till kulturhuset Skagerack inför hösten 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §36
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §58
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon Förvaltningschef 2018-03-02

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §36
KSAU § 58

3 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/ 2018-0179

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna.
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt
reglementes förändringar.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en organisatorisk förflyttning av
fritidsgårdsverksamheten till kommunstyrelsen.
Fritidsgården tillhör organisatoriskt Barn- och utbildningsnämnden sedan 2003.
Under 2016 inleddes ett utvecklingsarbete där kommunstyrelsens fritidssamordnare
deltog i kartläggning av nuläge samt förslag till förändringar avseende verksamhetens
innehåll. En del handlar om att knyta fritidsgården och föreningslivet närmare
varandra för att stötta unga till en positiv och aktiv fritid. Fritidsgården ska fysiskt
flyttas från Strömstads gymnasium till kulturhuset Skagerack inför hösten 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon Förvaltningschef 2018-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna.
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt
reglementes förändringar.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

4 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 58

2 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/ 2018-0179

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna.
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt
reglementesförändringar.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en organisatorisk förflyttning av
fritidsgårdsverksamheten till kommunstyrelsen.
Fritidsgården tillhör organisatoriskt Barn- och utbildningsnämnden sedan 2003.
Under 2016 inleddes ett utvecklingsarbete där kommunstyrelsens fritidssamordnare
deltog i kartläggning av nuläge samt förslag till förändringar avseende verksamhetens
innehåll. En del handlar om att knyta fritidsgården och föreningslivet närmare
varandra för att stötta unga till en positiv och aktiv fritid. Fritidsgården ska fysiskt
flyttas från Strömstads gymnasium till kulturhuset Skagerack inför hösten 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon Förvaltningschef 2018-03-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019

Förslag till beslut på sammanträdet

att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna.

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt
reglementesförändringar.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

3 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med förslag
till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 39

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2017-0306

Finansiell rapport 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

6

ärende

att finansiell rapport för 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31. Värdet på aktierna uppgick
till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är
värdeökningen 119%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det låga
ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §37
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §59
Tjänsteskrivelse ekonomichef
Finansiell rapport 2017
Öhmans månadsrapport 171231

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §37
KSAU § 59

5 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2017-0306

Finansiell rapport 2017
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansiell rapport för 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är
värdeökningen 119%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det låga
ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse ekonomichef
Finansiell rapport 2017
Öhmans månadsrapport 171231

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansiell rapport för 2017 godkänns

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 59
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Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2017-0306

Finansiell rapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansiell rapport för 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är
värdeökningen 119%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det låga
ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef
Finansiell rapport 2017
Öhmans månadsrapport 171231

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att finansiell rapport för 2017 godkänns

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2018-03-14
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Dnr: KS/2017-0306

Kommunstyrelsen

Finansiell rapport 2017
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att Finansiell rapport för 2017 godkänns

Ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är
värdeökningen 119%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det
låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport 2017
Öhmans månadsrapport 171231

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

KS diarie
Ekonomichef
Redovisningsansv. Diana Johansson

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen
Diana Johansson
Diana.johansson@stromstad.se

2018-03-13
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tele 0526-191 39

Dnr:KS/

Finansiell rapport 2017
Sammanfattning

Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt ökade värdet på placeringarna med 5,4 procent och sedan start är
värdeökningen 119 procent.
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende
2030.
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en omplacering av likvida medel
till Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar istället en kredit som är
kostnadsfri upp till 50 mnkr.
Avkastning
Total avkastning 2017 uppgår till 5,4 procent, medan jämförelseindex har ökat 4,2
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 119 procent, medan
jämförelseindex har ökat 141 procent. Bästa utvecklingen står svenska aktier för med
en ökning på 217 procent mot jämförelseindex 209 procent. Sämst har utvecklingen
varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta placeringar som har
påverkat utvecklingen negativt. Så länge det låga ränteläget varas kommer
avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.
Avkastning totalt

Tillgångsslag

dec-17
Differens
Utfall
Jämförelse- utfall portföljen
index
index

jan - dec 2017
Utfall
Jämförelseportföljen
index

Differens
utfall index

Sedan start
Differens
Utfall
Jämförelse- utfall portföljen
index
index

Svenska aktier

-1,1%

-1,3%

0,2%

9,5%

9,5%

0,0%

217%

209%

9%

Utländska aktier

-0,2%

-0,2%

0,0%

16,2%

11,0%

5,2%

91%

91%

-1%

Svenska räntebärande
papper

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,3%

0,2%

0,1%

88%

106%

-18%

Totalt portfölj

-0,4%

-0,4%

0,0%

5,4%

4,2%

1,2%

119%

141%

-22%
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Värdeförändring under året
Portföljens marknadsvärde har ökat med 5,4 procent vilket motsvarar 6,0 mnkr under
2017. Det totala värdet uppgår till 117 mnkr sista december. Orealiserad vinst uppgår
till 12,0 mnkr vilket är en ökning med 4,6 mnkr jämfört med 2016.
Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört
anskaffningsvärde.
Tillgångsslag
Anskaffningsvärde räntebärande
fonder (bokf värde)

2016-12-31 2017-12-31 Förändr i kr Förändr i %
65 790 709

62 588 697

-3 202 012

-4,9%

Marknadsvärde räntebärande fonder
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde
räntebärande fonder
Anskaffningsvärde aktiefonder
(bokfört värde)

68 917 543

65 140 085

-3 777 458

-5,5%

3 126 834

2 551 388

-575 446

38 066 817

42 602 729

4 535 912

11,9%

Marknadsvärde aktiefonder
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde
aktiefonder
Anskaffningsvärde hela portföljen
(bokfört värde)

42 274 807

52 026 659

9 751 852

23,1%

4 207 990

9 423 930

5 215 940

103 857 526 105 191 426

1 333 900

1,3%

Marknadsvärde hela portföljen
111 192 350 117 166 744
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde
hela portföljen
7 334 824 11 975 318

5 974 394

5,4%

Fördelning i tillgångsslag
Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 56 procent vid årets slut. Andelen
aktier ligger på 44 procent. Inriktningen är att under kommande år öka andelen aktier.
Tillgångsslag

2016-12-31
MarknadsPortföljvärde i kr
andel i %

Öhmanobligationsfond

47 300 738

42,5% 47 457 231

40,5%

Öhman penningmarknadsfond

21 616 805

19,4% 17 682 854

15,1%

Summa räntefonder

68 917 543

62,0% 65 140 085

55,6%

Öhman sverige hållbar

19 708 720

17,7% 25 803 683

22,0%

Öhman global hållbar

22 566 087

20,3% 26 222 976

22,4%

Summa aktiefonder

42 274 807

38,0% 52 026 659

44,4%

111 192 350

100,0% 117 166 744

100,0%

Summa portfölj

2017-12-31
MarknadsPortföljvärde i kr
andel i %
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Likviditetsförvaltning
Likvida medel har ökat med 0,9 mnkr under året, från 15,8 mnkr till 16,7 mnkr.
Förändringen består av:
-

koncernbolagens saldon har ökat med 16,4 mnkr, från 48,2 till 64,6 mnkr som
främst påverkas av nyupplåning inom AB Strömstadslokaler.
kommunens likvidkonton har minskat med 15,5 mnkr som delvis beror på
investeringar.

Under året har modellen för att hantera överlikviditet använts. Den går ut på att
kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt att överlikviditeten placeras i en
korträntefond. Genom detta ökar avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt
att kommunen inte belastas med kostnader för innestående likviditet.
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida
investeringar.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 129,5 mnkr. Investeringar i
materiella anläggningstillgångar uppgår till 141,8 mnkr och finansiella
anläggningstillgångar till 7,6 mnkr. Förändring på 20,0 mnkr har skett inom långfristiga
skulder som främst avser överföring av taxekollektivens resultat till investeringsfonder.
Fondvärde per 171231
Räntefonder

Antal

Anskaffningskurs

Aktuell kurs

Aktuellt värde

Orealiserad
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond

183 231

109,15

111,21

20 377 767

377 767

Nordea Institutionell Kortränta

41 356

1 209,84

1 210,56

50 034 079

29 665

Upplåningsuppföljning
Årets investeringar har finansierats utan externa lån.
Kontokrediten var outnyttjad på balansdagen 31 december.
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning men har andra
långfristiga skulder uppgående till 143,3 mnkr. Dessa består av inbetalda
anslutningsavgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme, gatukostnadsersättningar och
investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras över tid enligt gällande
redovisningsregler. De långfristiga skulderna består även av taxekollektivens
ackumulerade samt årets resultat som har överförts från kortfristiga skulder till
vardera långfristiga investeringsfonder.
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som
följer med extern finansiering. Däremot är upplåning aktuellt inom snar framtid då en
omfattande utbyggnad av reningsverket genomförs.
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 40 mnkr under året och uppgår nu
till 1 259,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 364 Mnkr i
Strömstadslokaler. Strömstadslokaler har under året upplånat 40 mnkr. Kommunen
har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 5,6 mnkr. Den höga belåningen i
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bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena.

Bilagor
1. Finansiell rapport från Öhman per 171231
Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef
Diana Johansson

Strömstads Kommun
Ekonomiavdelningen
452 80 Strömstad

Strömstads Kommun
MÅNADSRAPPORT

31 december 2017

KUNDANSVARIG

Staffan Thorslund
E-POST

staffan.thorslund@ohman.se
TELEFON

+46 8 407 58 75

Öhman
Mäster Samuelsgatan 6
Box 7244, 103 89 Stockholm
info@ohman.se
www.ohman.se
Orgnr: 556034-9689

Strömstads Kommun
2120001405

Sammanfattning per 2017-12-31
Marknadsvärde SEK per

2017-12-31

2017-11-30

2016-12-31

117 166 744

117 692 150

111 192 350

Senaste
månaden

Innevarande år

Sedan start

Totala portföljen

-0,4

5,4

119,1

Jämförelseindex

-0,4

4,2

140,5

0,0

1,1

-21,4

Totala portföljen

Avkastning %

Avvikelse

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2012-12-31

Portfölj
Index

Fördelning marknadsvärde totala portföljen
Svenska aktier, 22%
Utländska aktier, 22,4%
Svenska räntebärande, 55,6%

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2017-12-31
Tillgångar

Marknadsvärde

Andel %

Svenska aktier

25 803 683

22,0

Utländska aktier

26 222 976

22,4

Summa aktier

52 026 659

44,4

Svenska räntebärande

65 140 085

55,6

Summa räntebärande värdepapper

65 140 085

55,6

117 166 744

100,0

Likvida medel

0

0

Olikviderade transaktioner

0

0

Upplupen bankränta, beräknad

0

0

Upplupen värdepappersränta

0

0

Övrigt

0

0

Summa likvida medel m.m.

0

0

117 166 744

100,0

Summa värdepapper

Totala portföljen

Avkastning per 2017-12-31
Senaste månaden (%)
Portföljen

Index

Svenska aktier

-1,1

-1,3

Utländska aktier

-0,2

-0,2

Innevarande år (%)
Portföljen

Sedan start (%)

Index

Portföljen

Index

9,5

9,5

217,1

208,5

16,2

11,0

90,6

91,2

Svenska räntebärande

-0,3

-0,2

0,3

0,2

87,9

105,7

Totala portföljen

-0,4

-0,4

5,4

4,2

119,1

140,5

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2017-12-31
Värdepapper

Valuta

Antal

Kurs not.
valuta

Marknadsvärde
portföljvaluta

Andel

Ansk. värde
portföljvaluta

Orealiserad
vinst/förlust

SEK

179 754

143,55

25 803 683

100,0%

22 460 840

3 342 843

25 803 683

100,0%

22 460 840

3 342 843

25 803 683

100,0%

22 460 840

3 342 843

26 222 976

100,0%

20 141 889

6 081 087

26 222 976

100,0%

20 141 889

6 081 087

26 222 976

100,0%

20 141 889

6 081 087

SVENSKA AKTIER
Svenska Aktiefonder

Öhman Sverige Hållbar A

Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER
Utländska Aktiefonder

Öhman Global Hållbar A

SEK

125 169

209,50

Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE
Räntefonder

Öhman FRN-fond SEK A

SEK

163 096

108,42

17 682 855

27,1%

17 594 881

87 974

Öhman Obligationsfond SEK B

SEK

490 362

96,78

47 457 231

72,9%

44 993 816

2 463 415

65 140 085

100,0%

62 588 697

2 551 388

65 140 085

100,0%

62 588 697

2 551 388

105 191 426

11 975 318

Summa svenska räntebärande

Summa värdepapper

117 166 744

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen
Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste
månaden

Kassaflöde,
ackumulerat
innev. år

2016-12-31

Marknadsvärde

Jämförelseindex (%)

Senaste
månaden

Innev. år

Senaste
månaden

Innev. år

111 192 350

2017-01-31

0

0

111 019 192

-0,2

-0,2

-0,4

-0,4

2017-02-28

0

0

113 413 255

2,2

2,0

2,2

1,8

2017-03-31

0

0

113 840 230

0,4

2,4

0,4

2,2

2017-04-30

0

0

115 640 769

1,6

4,0

1,1

3,3

2017-05-31

0

0

116 022 872

0,3

4,3

0,6

3,9

2017-06-30

0

0

114 616 771

-1,2

3,1

-1,0

2,9

2017-07-31

0

0

113 606 281

-0,9

2,2

-0,9

1,9

2017-08-31

0

0

113 336 437

-0,2

1,9

-0,3

1,6

2017-09-30

0

0

115 706 220

2,1

4,1

1,9

3,5

2017-10-31

0

0

117 905 684

1,9

6,0

1,4

5,0

2017-11-30

0

0

117 692 150

-0,2

5,8

-0,3

4,7

2017-12-31

0

0

117 166 744

-0,4

5,4

-0,4

4,2

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2017

Portfölj
Index

Fördelning jämförelseindex
OMRX BOND, 30%
OMRX MM, 30%
MSCI AC WORLD NDR, 20%
SIXPRX, 20%

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier
Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste
månaden

Kassaflöde,
ackumulerat
innev. år

2016-12-31

Marknadsvärde

Jämförelseindex (%)

Senaste
månaden

Innev. år

Senaste
månaden

Innev. år

19 708 720

2017-01-31

0

0

19 993 211

1,4

1,4

1,2

1,2

2017-02-28

3 986 000

3 986 000

24 665 914

3,2

4,7

2,9

4,2

2017-03-31

0

3 986 000

24 994 008

1,3

6,1

2,1

6,5

2017-04-30

0

3 986 000

26 069 283

4,3

10,6

4,4

11,1

2017-05-31

0

3 986 000

26 194 444

0,5

11,2

1,7

13,0

2017-06-30

0

3 986 000

25 439 901

-2,9

8,0

-2,0

10,8

2017-07-31

0

3 986 000

24 681 975

-3,0

4,7

-3,0

7,5

2017-08-31

0

3 986 000

24 430 941

-1,0

3,7

-0,9

6,5

2017-09-30

0

3 986 000

25 797 281

5,6

9,5

5,6

12,5

2017-10-31

0

3 986 000

26 709 643

3,5

13,3

2,1

14,9

2017-11-30

0

3 986 000

26 082 301

-2,3

10,7

-3,5

10,9

2017-12-31

0

3 986 000

25 803 683

-1,1

9,5

-1,3

9,5

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj
Index

Fördelning jämförelseindex
SIXPRX, 100%

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier
Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste
månaden

Kassaflöde,
ackumulerat
innev. år

2016-12-31

Marknadsvärde

Jämförelseindex (%)

Senaste
månaden

Innev. år

Senaste
månaden

Innev. år

22 566 087

2017-01-31

0

0

22 326 312

-1,1

-1,1

-1,5

-1,5

2017-02-28

0

0

23 769 239

6,5

5,3

5,9

4,3

2017-03-31

0

0

23 968 539

0,8

6,2

0,2

4,5

2017-04-30

0

0

24 529 125

2,3

8,7

0,6

5,2

2017-05-31

0

0

24 638 127

0,4

9,2

0,0

5,3

2017-06-30

0

0

24 223 549

-1,7

7,3

-2,3

2,8

2017-07-31

0

0

23 953 095

-1,1

6,1

-1,4

1,4

2017-08-31

0

0

23 780 788

-0,7

5,4

-1,3

0,1

2017-09-30

0

0

24 875 808

4,6

10,2

4,6

4,7

2017-10-31

0

0

25 972 638

4,4

15,1

4,7

9,6

2017-11-30

0

0

26 281 806

1,2

16,5

1,5

11,2

2017-12-31

0

0

26 222 976

-0,2

16,2

-0,2

11,0

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj
Index

Fördelning jämförelseindex
MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande
Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste
månaden

Kassaflöde,
ackumulerat
innev. år

2016-12-31

Marknadsvärde

Jämförelseindex (%)

Senaste
månaden

Innev. år

Senaste
månaden

Innev. år

68 917 543

2017-01-31

0

0

68 699 669

-0,3

-0,3

-0,6

-0,6

2017-02-28

-3 986 000

-3 986 000

64 978 102

0,4

0,1

0,7

0,1

2017-03-31

0

-3 986 000

64 877 684

-0,2

-0,1

-0,2

0,0

2017-04-30

0

-3 986 000

65 042 361

0,3

0,2

0,2

0,2

2017-05-31

0

-3 986 000

65 190 302

0,2

0,4

0,4

0,5

2017-06-30

0

-3 986 000

64 953 322

-0,4

0,0

-0,3

0,3

2017-07-31

0

-3 986 000

64 971 211

0,0

0,1

-0,1

0,2

2017-08-31

0

-3 986 000

65 124 708

0,2

0,3

0,1

0,3

2017-09-30

0

-3 986 000

65 033 130

-0,1

0,2

-0,1

0,2

2017-10-31

0

-3 986 000

65 223 404

0,3

0,5

0,2

0,3

2017-11-30

0

-3 986 000

65 328 043

0,2

0,6

0,1

0,4

2017-12-31

0

-3 986 000

65 140 085

-0,3

0,3

-0,2

0,2

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2017

Portfölj
Index

Fördelning jämförelseindex
OMRX BOND, 50%
OMRX MM, 50%

Öhman
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Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

8 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 40

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0210

Revisionsrapport 2017
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2017

7

ärende

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young AB har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultatoch balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och
investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i
alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning.
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2017 lämnas härmed följande
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens
bokslut år 2017 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste
iakttagelser från granskningen i avvikelseform.
Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge
förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna
kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en
fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut
för räkenskapsår 2017

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 41

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2017-0284

Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att Årsredovisningens för 2017 godkänns

8

ärende

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse,
nämnder och bolag samt personalredovisning.
Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har påverkat
årets resultat är:
• Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr
• Avverkning av skog 1,3 mnkr
• Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr
Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1 mnkr. Det
är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna
skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är
Österröd reningsverk.
Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. De
finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans
över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har
finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett fåtal
undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.
Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka verksamhetsstyrningen,
bland annat genom en ny styrmodell och införandet av ett systemstöd för planering och
uppföljning av verksamhetens mål.
Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82 procent (57
procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt uppfyllda avseende 2017
medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms som inte uppfyllda. Även
måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med delåret då 74
procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda (59 procent i delårsbokslutet).

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning
såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella mål
talen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte uppfylls. En
målsättning för kommande år är att öka antalet mål som uppfylls helt.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §38
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §60
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-03-20
Årsredovisning 2017
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Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2017-0284

Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Årsredovisningens för 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för
styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har påverkat
årets resultat är:
•

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr

•

Avverkning av skog 1,3 mnkr

•

Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1 mnkr.
Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad verksamhet
inom VA är Österröd reningsverk.
Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. De
finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Investeringarna har finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom
sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.
Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka
verksamhetsstyrningen, bland annat genom en ny styrmodell och införandet av ett
systemstöd för planering och uppföljning av verksamhetens mål.
Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82 procent
(57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt uppfyllda
avseende 2017 medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms som inte
uppfyllda. Även måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med
delåret då 74 procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda (59 procent i
delårsbokslutet).
Justerandes sign
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Diarienummer

KS/2018-0044

Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning
såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella
mål talen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte
uppfylls. En målsättning för kommande år är att öka antalet mål som uppfylls helt.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-03-20
Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Årsredovisningens för 2017 godkänns

Protokollsanteckning

Diana Johansson redovisningsansvarig föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 60

5 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2017-0284

Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Årsredovisningens för 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för
styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har påverkat
årets resultat är:
•

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr

•

Avverkning av skog 1,3 mnkr

•

Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1 mnkr.
Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad verksamhet
inom VA är Österröd reningsverk.
Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. De
finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Investeringarna har finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom
sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.
Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka
verksamhetsstyrningen, bland annat genom en ny styrmodell och införandet av ett
systemstöd för planering och uppföljning av verksamhetens mål.
Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82 procent
(57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt uppfyllda
avseende 2017 medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms som inte
uppfyllda. Även måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med
delåret då 74 procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda (59 procent i
delårsbokslutet).
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2018-03-28

6 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning
såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella
måltalen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte
uppfylls. En målsättning för kommande år är att öka antalet mål som uppfylls helt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-03-20
Årsredovisning 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Årsredovisningens för 2017 godkänns

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Diana Johansson, 0526-191 39

2018-03-20

1 (2)
Dnr: KS/2017-0284

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att Årsredovisningens för 2017 godkänns

Ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har
påverkat årets resultat är:
•

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr

•

Avverkning av skog 1,3 mnkr

•

Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på
29,4 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern,
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk.
Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark.
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Investeringarna har finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom
sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka
effektiviteten.
Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka
verksamhetsstyrningen, bland annat genom en ny styrmodell och införandet av
ett systemstöd för planering och uppföljning av verksamhetens mål.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2018-03-20

2 (2)
Dnr: KS/2017-0284

Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82
procent (57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt
uppfyllda avseende 2017 medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms
som inte uppfyllda. Även måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts
jämfört med delåret då 74 procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda
(59 procent i delårsbokslutet).
Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk
hushållning såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då
de finansiella måltalen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges
långsiktiga mål inte uppfylls. En målsättning för kommande år är att öka antalet
mål som uppfylls helt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Diana Johansson

Redovisningsansvarig
0526-191 39
diana.johansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommunchef
Ekonomichef

Årsredovisning 2017

1

Organisationsplan
för Strömstads kommun
Kommunrevision
Överförmyndare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Valnämnd
BOLAG

TEKNISK NÄMND
Teknisk förvaltning
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
Miljö- och byggförvaltning
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Barn- och utbildningsförvaltning

AB Strömstadsbyggen
Personalutskott

AB Strömstadslokaler

Kultur- och fritidsutskott

AB Strömstads Badanstalt

Folkhälsorådet

AB Strömstanet
AB Strömstandsgaragen

SOCIALNÄMND
Socialförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Förvaltningschef - Teknisk förvaltning
Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning
Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

Kommunstyrelsen 9 mars 2016

Förvaltningschef - Socialförvaltning

Kommunfullmäktige styr kommunen
Strömstads kommun är en politiskt styrd organisation där
folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder
medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål,
inriktning och kvalitet.
Vart fjärde år väljer strömstadborna ledamöter och ersättare
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur
ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunens
nämnder, valnämnden och till styrelserna i kommunens bolag.
Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

4

I Strömstad finns det under kommunfullmäktige – utöver
kommunstyrelsen och valnämnden – fyra facknämnder och
fem bolag som har egna ansvarsområden med beslutanderätt
inom det egna ansvarsområdet. Varje facknämnd och bolagen
har en egen förvaltning.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2017 – ännu ett utvecklande år för Strömstad!
Strömstads kommun har en stark tillväxt och unika möjligheter,
mycket tack vare det geografiska läget. Befolkningen fortsätter
att öka. Det är en positiv utveckling som samtidigt innebär
utmaningar i fråga om tillgång till bostäder, barnomsorg och
skola samt infrastruktur.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra
med det budgeterade resultatet på 17,0 mnkr. Resultatet överstiger
tidigare prognoser främst på grund av högre skatteintäkter.
Vi har all anledning att vara nöjda med det ekonomiska resultatet,
det bidrar till att kommunen står rustad att klara kommande års
utmaningar. Vi vet att vi behöver utöka verksamheten i takt med en
växande befolkning. För vi fortsätter att växa. Strömstads befolkning
ökade under 2017 med 139 personer till 13 218 invånare.

Verksamhetsförbättringar

Den 27 januari 2017 invigde vi Strömstads Stadshus, 100 år efter
donatorns önskan. Mycket glädjande var att cirka 1 500 Strömstadsbor
valde att besöka stadshuset under invigningsdagen. Ambitionen att göra
stadshuset till Strömstadsbornas hus har infriats genom årets välbesökta
visningar, guidningar och kulturarrangemang.
Kultur- och fritidsutskottet har i dialog med föreningslivet arbetat fram
strategier för kultur- och fritidsverksamheten. Dessa ska ses som en
språngbräda mot en än mer innehållsrik kultur- och fritidsverksamhet
till nytta för föreningsliv, boende och besökare. För att ytterligare bygga
under den långsiktiga satsningen på kultur- och fritid har ytterligare en
personalresurs motsvarande en heltidstjänst tillförts från och med 2018.
Hösten 2017 invigdes kommunens Integrationscenter på Gymnasiegatan.
Därmed har vi etablerat en mötesplats för personer med utländsk
bakgrund som nu ska finna sig tillrätta som nya Strömstadsbor.
Vi fortsätter att satsa på barnomsorg och skola. Den nya förskolan på
Mellegården har färdigställts samtidigt som byggnation av fyra klassrum
har påbörjats på Skee skola. Beslut har fattats om byggnation av ny
förskola vid såväl Skee som på Ånneröd.
Vi har tagit ett viktigt steg mot fossiloberoende genom att engagera en
entreprenör som startar kommunens första tankställe för biogas. Macken
öppnar under våren 2018, därmed är det klart för ett successivt ökat antal
gasfordon i kommunens egen bilpark.
Kommunen har under året haft ett flertal möten med Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalands-

regionen i syfte att få till en fungerande jourverksamhet dygnets alla
timmar. Att en sådan kommer till stånd är viktigt för en trygg vardag för
både boende och besökare.
Dialog har varit ett nyckelord under året; tillsammans med Företagarna
och Strömstads Köpmannaförening har vi genomfört såväl en
serie frukostmöten och företagsbesök liksom en årlig sommarträff.
En näringslivsstrategi har antagits och kompletterats med en handlingsplan
i syfte att förbättra den kommunala servicen till näringslivet. Dialog
om stads- och centrumutveckling har skett inom EU-projektet Urban
Platsinnovation. Tankar, inspel och idéer tas nu tillvara i slutförandet av
den fördjupade översiktsplanen för Strömstad/Skee (FÖP) samt i annan
planering av stadens miljö.

Planering för fler invånare

Under 2017 har ett arbete genomförts i dialog med näringslivet och
föreningslivet för att ta fram ett varumärkeslöfte för Strömstad. Arbetet
med att sjösätta detta kommer att ges stort fokus under 2018 i syfte att
skapa en tydlig bild av Strömstad och Strömstads kommun. Varumärket
ska underlätta spridningen av bilden av Strömstad som en attraktiv och
ansvarstagande tillväxtkommun, allt i linje med Vision 2030.

behöver öka. Förutsättningar finns, flera planer för nya
bostadsområden ligger klara och ytterligare planer är på väg mot
färdigställande. Planberedskapen är ett viktigt verktyg, här stakar vår
bostadsförsörjningsplan ut vägen.

Förhoppning om inkludering

Kommunen har tagit ansvar för att möjliggöra kvarboende för
gymnasieelever tillsammans med kyrkan och föreningslivet. Mycket
glädjande är att vi är näst bäst i landet på sysselsättning för nyanlända.
Vi har ett stort behov av praktikplatser för att fortsätta på den inslagna
vägen. Vi vet att sysselsättning är en viktig del i integrationen. Tillsammans
med vårt föreningsliv och lokala företag har vi dock goda förhoppningar
om att Strömstad kan erbjuda en inkluderande och meningsfull vardag för
våra nya invånare.
Tillsammans ser vi till att boende och besökare fortsätter att välja vår
kommun som boplats och besöksort – därmed finns goda förutsättningar
för en fortsatt positiv utveckling.

Det kommande året kommer insatser att genomföras för att utveckla
kommuncenter. Målet är att ytterligare förbättra servicen till
kommunmedlemmarna.
2018 blir ett viktigt år för de fördjupade översiktsplanerna Strömstad/Skee
och Nordby/Svinesund. Dessutom står vi inför slutförandet av detaljplaner
för utveckling av Canning, Mällbygård och Myren. De två förstnämnda
planerna kommer att ge kommunen ett välbehövligt tillskott på bostäder.
I mars 2018 invigs Kulturhuset Skagerack. Programsamrådet som bildats
i dialog med aktiva föreningar, kommer tillsammans med kommunen att
fylla huset med verksamhet. Under året kommer fritidsgårdsverksamheten
att flytta in på Skagerack. Hösten 2018 kommer simhallen i badhuset att få
en mycket välbehövlig renovering.

Framtida utmaningar

Vi bygger och planerar för ett ökande antal invånare. Samtidigt kostar det
att växa och vi står inför flera utmaningar, inte minst när det
gäller utbyggnad av infrastruktur för till exempel vatten och avlopp. Det
nya reningsverket vid Österröd är ett exempel på detta.
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och takten i bostadsbyggandet

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande
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Omvärldsanalys

Den globala konjunkturen fortsätter att förbättras. Många
indikatorer pekar uppåt och BNP-tillväxten i världsekonomin
väntas stiga kommande år enligt flera internationella organisationer som Internationella Valutafonden (IMF) och OECD.
För Europa är utvecklingen stadigt positiv trots att Storbritanniens
utträde ur EU fortsätter vara ett orosmoment. För Sveriges del är det
viktigt att konstatera att våra grannländers ekonomi är starkare än på
länge. Norges tillväxt har ökat de senaste året och Finland visar åter
positiva tillväxttal efter en längre tids kräftgång.

Högkonjunktur 2017
Sveriges ekonomi är också inne i en positiv trend. Det märks genom
hög tillväxt och ökande sysselsättning. Andra kvartalet lyftes BNP-tillväxten främst av exporten, samtidigt som investeringarna fortsatt
var mycket höga. Under 2018, som är valår, ser finanspolitiken ut att
bli ännu mer expansiv än tidigare samtidigt som en penningpolitisk
åtstramning väntas mot slutet av året. Svensk BNP har visserligen inte
vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerade, men konjunkturen har ändå förstärkts. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman.
Det innebar en fortsatt ökning av det reala skatteunderlaget 2017.
Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under
2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något, vilket
drog ned tillväxttakten jämfört med förväntningarna.
Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna
som är den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast
2015–2017. Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns
konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot är draghjälpen från
utlandet inte särskilt stor. SCB räknar med att BNP växer med 2,6
procent 2017. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge är löneutvecklingen fortsatt dämpad. Den fortsatt svaga prisökningstakten
gör att Riksbanken inte höjt styrräntan.

Svagare tillväxt av skatteunderlaget när konjunkturtoppen
passerats
Under 2016 växte skatteunderlaget i takt med konjunkturuppgångens
starka sysselsättningstillväxt. Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur. Utvecklingen är fortfarande stark, men svårigheterna att
öka antalet arbetade timmar tilltar. Liksom många andra kommuner
står Strömstads kommun inom kort inför en obalans mellan snabbt
växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande
skatteunderlag.
Den avtagande sysselsättningstillväxtens effekt på skatteunderlaget
motverkas 2017 av stigande löneökningstakt.
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Strömstad är beroende av Norges ekonomi
Ingen betvivlar det faktum att Norra Bohusläns ekonomiska verklighet
i mycket hög grad är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Norge. Norska konsumtionsvanor och investeringsvilja kommer, vare sig
vi vill eller inte, att påverka vårt näringsliv och vår arbetsmarknad. Det
samma gäller den norska kronans ställning och värde. En stark norsk
krona gynnar i hög grad Strömstads näringsliv.
Om konsumtionen går ner i Norge kommer det troligen att påverka
gränshandeln, vilket i sin tur får konsekvenser för sysselsättningen
inom handel. Kommunens intäkter och kostnader kommer utifrån
detta också påverkas på samma sätt.
En stark norsk krona har tills nu varit en garant för norska investeringar i fastigheter och företag. Det har i hög grad gynnat våra byggföretag
och tjänsteleverantörer, men också kommunens tekniska sektor via
ökade inkomster från avgifter.
Norsk ekonomi har utvecklats positivt under 2017, trots låga oljepriser. Detta tack vara att den inhemska politiken har förberett för stora
svängningar i oljemarknaden. Handelsbalansen har återhämtat sig
mot samma nivåer som före oljekrisen och Norge är i topp inom OECD
när det gäller att minimera löneskillnader, arbetslöshet och könsskillnader.
Mot slutet av 2017 märktes indikationer som gör att vi kan få en
förändring i Norge, och OECD varnar för lägre konsumtion och fallande
fastighetspriser i landet. Norges regering har fortsatt att stimulera till
konsumtion, men mot slutet av året har en nedgång i bostadsmarknaden märkts, både i fråga om nedgång i bostadspriserna och lägre
hastighet på omsättningen. Om effekterna här blir stora kan det få
kraftiga konsekvenser för Norges ekonomi och hushållens köpkraft,
liksom som för bankernas finansiella styrka.
Att Norge har använt mer av överskottet från sin oljefond till att balansera statsfinanserna har bidragit till det ekonomiska resultatet i 2017,
men betyder också att en åtstramning är sannolik. Det ger troligt en
dämpande effekt på konsumtionen i Norge och samtidigt mer återhållsamma förbrukare och företag.

Positiv utveckling i regionen
Västra Götaland är en viktig del i den svenska ekonomin och höstens
konjunkturbarometer visar att näringslivet i länet befinner sig i
högkonjunktur. Samtliga delregioner går starkt och bland branscherna som går bäst utmärker sig företagstjänster, byggbranschen samt
industrin som de starkaste.

Någon avmattning finns inte i sikte utan de flesta branscher ser
positivt på kommande år. Konjunkturindex för Västra Götaland visar
en uppgång under året. Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger
nu på i stort sett samma nivå som hösten 2007. Stämningsläget hos
byggföretagen dämpades något jämfört med våren, men är fortsatt
mycket gott. Industrins utveckling fortsatte upp ett litet hack från i
våras där transportmedelsindustrin fortsatt utgör det främsta dragloket. Samtidigt tog partihandeln samt sektorn transport och logistik
ett stort steg mot högkonjunktur. Den enda bransch som släpar efter
något i höstens barometer är sällanköpshandeln där stämningen är
fortsatt dämpad.
Precis som i förra årets undersökning är det relativt små skillnader
mellan delregionerna inom Västra Götalandsregionen. Fyrbodal, som
dock är den enda delregion som noterar en nedgång under året. Här
återfinns för närvarande lägst index men området visar ändå en solid
konjunkturstigning. Samtliga delregioner befinner sig således i högkonjunktur eller precis på gränsen till en sådan.
Sysselsättningen har fortsatt att öka i Västra Götaland. Framförallt
inom byggbranschen. Branschen för företagstjänster visade vid årets
slut på en stor ökning av personalstyrkan jämfört med under våren.
Även tillverkningsindustrin har anställt personal, i synnerhet inom
transportmedelsindustrin men även metallvaruindustrin och maskinindustrin. Sällanköpshandeln har däremot skurit ner på personal det
senaste halvåret.

Industrin är dragloket i Fyrbodal
Industrikonjunkturen i Fyrbodal stärktes rejält mellan hösten 2016 och
våren 2017 och höstens barometer visar att högkonjunkturen består.
Produktionsvolymen, som ökade markant under våren, har fortsatt
att stiga i måttligt takt under hösten för att möta den ökade orderingången. Personalstyrkan har utökats och drygt hälften av företagen
har nyrekryterat under hösten. Det goda läget har fört med sig att lönsamhetsomdömet ligger kvar på ungefär samma nivå som i våras och
nästan nio av tio företag anser att lönsamheten är god eller normal.

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet
i Strömstads kommun
Skatteunderlaget
Skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 5,6 procent inkomståret 2017 vilket är något högre än 2016. Senaste prognosen innebär
att Strömstad får 723 mnkr i skatter och bidrag 2017, vilket är en
ökning med 34 mnkr jämfört med 2016.

Befolkningen
Invånarantalet har ökat med 139 personer till 13 218 personer jämfört
med 2016. Främst är ökningen beroende på en ökad invandring och
ett födelseöverskott. Inrikes flyttningar har varit negativt.

Arbetslösheten
Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än både länet
och riket räknat som öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Siffrorna för 2017 visar en liten nedgång av antalet öppet
arbetslösa jämfört med 2016, men Strömstad har fortfarande större
andel öppet arbetslösa än länet.
Utvecklingen mot ökad sysselsättning behöver fortsätta för att undvika
stigande kostnader för försörjningsstöd. Antalet öppet arbetslösa
behöver adresseras. Den öppna arbetslösheten är störst bland utrikes
födda och ungdomar. Det är därför särskilt viktigt att lyckas med integrationen av nyanlända.

Andel i % av befolkningen 16-64 år
Andel arbetslösa + sökande i
program med aktivitetsstöd
			1512
Strömstad		
4,6
VG Län		
5,6
Sverige		
6,3

1612
4,8
5,4
6,1

1712
4,7
5,1
5,9

Varav
öppet arbetslösa
1512
2,3
3,1
3,3

1612
3,3
2,9
3,2

1712
3,1
2,9
3,2

Högkonjunkturen fortsätter inom transportmedelsindustrin. Den
starka orderingången från i våras har fortsatt och produktionen har
trappats upp för att möta marknadens efterfrågan. Personalstyrkan
har utökats väsentligt och nästan åtta av tio företag har nyrekryterat.
Trots nyrekryteringarna är tillgången på personal relativt god och åtta
av tio företag rapporterar att det varken råder brist på yrkesarbetare
eller tekniska tjänstemän.
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Ekonomin i korthet
Årets resultat för kommunen uppgår till 32,7 mnkr. Jämfört med budget visar nämnderna ett
samlat överskott på 5,2 mnkr. Nedan redovisas några övriga poster som har påverkat årets
resultat:
•
•
•

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, 2,7 mnkr
Avverkning av skog, 1,3 mnkr
Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar, 6,0 mnkr

Samtliga nämnder inom kommunen redovisar överskott utom Kommunstyrelsen och Socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens underskott beror främst på att aktivitetshallens intäkter inte når budgeterad nivå.
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget. De största positiva avvikelserna
finns inom Resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. Negativ budgetavvikelse finns inom
måltidsverksamheten.

FOKUSOMRÅDE EKONOMI
Mål (KF)

Styrtal

Kommentar

Strömstads kommun har
med en god ekonomisk
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap
för framtiden

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat
motsvarande minst 2 procent av skatter,
generella statsbidrag och kommunal
utjämning, mätt som ett genomsnitt över
fyra år. För åren 2017-2020 är målet 2,0
procent.

Genomsnittliga resultatet
uppgår till 3,1 %

Soliditeten exkl. pensionsskuld får inte
understiga 50 %.

Soliditeten uppgår till 51,2 %

Nämndernas nettokostnad överstiger inte
budgeterad nivå

Nämnderna har totalt sett ett
överskott genemot budget.

Socialnämnden redovisar en mindre negativ avvikelse mot budget.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott som beror på ökade intäkter inom hamnverksamheten och
avverkning av skog. Miljö- och byggnämndens överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund
av vakanser.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4 mnkr. I koncernen
ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads
Badanstalt.
Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från
försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.

Taxor och avgifter, t ex
förskola, äldreomsorg,
vatten och avlopp

Skatt och kommunalekonomisk utjämning

70%

8

16%

Bidrag från staten,
EU m fl*

Försäljning av
verksamhet *

10%

Hyror och
arrenden

2% 2%

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Utfall

Användning av skatteintäkter 2017

Ekonomiskt resultat

Skattemedlen används för kommunal service till invånarna. De används bland annat till förskola, skola,
äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll, gång- och cykelbana samt vatten och
avlopp. Drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg.

KONCERNREDOVISNING

2%

2%
Pensions-

Pensionskostnader

10%
Gemensan
5%
6%

1%
Politisk

administration

verksamhet
Samhällsoch administration
Samhällsbyggnad
byggnad

kostnader

19%

Grundskola,
18%
förskoleklass

och särskolaförskoleklass
Grundskola,
och särskola

6%
6%
Intern service

12%
12%
Förskola
Förskola

Intern service kost och städ
kost och städ

6%
6%

9%
8%

Individ- och
Individfamiljeomsorg
familjeomsorg

Gymnasium,
Gymnasium,
vuxenutbildning
vuxenutbildning
särgymnasium
ochoch
särgymnasium

7%
7%

3%

Stöd till
Stöd till
funktionshindrade
funktionshindrade

3%

20%
21%
Vård och omsorg
Vård och omsorg

Kultur, fritid,
bibliotek
Kultur, fritid, bibliotek
och
musikoch
musikskola
skola

Strömstads kommun
AB Strömstadsbyggen, koncern
AB Strömstadslokaler
AB Strömstads Badanstalt
Summa inklusive utdelning
Avgår utdelning
Årets resultat koncern

Utfall
2017
32,7
6,9
0,4
0,2
40,1
0,0
40,1

Exploateringsredovisning
Driftsredovisning
skattefinansierad verksamhet
Belopp i mnkr

Utfall
2017

Belopp i mnkr

Budget
2017
17,0
9,0
3,3
0,1
29,4
0,0
29,4

Budget
2017

Budget
Avvikelse
15,7
-2,1
-2,9
0,1
10,7
0,0
10,7

Budgetavvikelse

Nämnd		
KOMMUNSTYRELSEN
-72,2
-71,4
-0,7
SOCIALNÄMND
-244,1
-243,6
-0,5
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
-332,4
-332,5
0,1
TEKNISK NÄMND
-10,8
-15,4
4,5
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
-27,7
-29,4
1,8
Summa nämnder
-687,1
-692,3
5,2
			
719,8
709,3
10,5
FINANSFÖRVALTNINGEN
Kommunalskatt, statsbidrag och utjämning
723,0
711,3
11,7
Finansnetto
4,5
2,8
1,8
1,3
1,0
0,3
Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm
Avtalspensioner
-2,1
-1,3
-0,8
Internränteintäkter
8,0
7,2
0,8
Pensionsutbetalningar
-13,8
-13,4
-0,4
Övriga poster
-1,2
1,8
-3,1
ÅRETS RESULTAT
32,7
17,0
15,7
Tillförs eget kapital
32,7		
			
Exploateringsredovisning
Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet

Utfall
2017

Taxekollektivet Vatten och Avlopp
Taxekollektivet Fjärrvärme
Taxekollektivet Avfallshantering
Summa
Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond

8,5
0,4
1,6
10,5
10,5

Budget
2017
0,0
0,0
0,0
0,0

Budgetavvikelse
8,5
0,4
1,6
10,5
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Vision 2030

– vägvisning mot framtiden
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En internationell småstad med livskvalitet,
natur och friluftsliv i världsklass. Så lyder kommunfullmäktiges vision för Strömstad år 2030.
Utgångspunkten är vår historia som handelsplats och
kurort. Visionen fångar också upp kommunens geografiska position som mötesplats vid EU:s yttre gräns och
knutpunkt mellan Oslo och Göteborg, med närhet till
större städers arbetsmarknad i Norge.
Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samtidigt
som den betonar småstadsmiljön och våra mindre
samhällen som viktiga tillgångar. Två övergripande mål
visar vägen:
• Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun
• Strömstad ska växa till 16 000 invånare.

Utvecklingsområden
Vision 2030 är kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning för kommunens utveckling. Utöver övergripande mål innehåller visionen inriktningsmål för sex
utvecklingsområden. På flera områden är utvecklingen
på rätt väg, men mer krävs om visionen ska nås. Vi
ska ha en ren kustsjöfart, effektiva förbindelser till
regioncentra, vi ska bibehålla våra miljövärden, vara
en hållbar destination, bättra på folkhälsan, öka inflyttningen, bli duktiga som arrangörer samt utveckla
stadskärnan.
Vår skola och barnomsorg ska räknas till de bästa i
Sverige. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen,
ett spännande kulturliv och bra service är starka motiv
för att flytta hit.

En samlad insats
Kommunfullmäktige har under 2017 antagit en ny
styrmodell som tydliggör hur nämnder och verksamheter ska arbeta för att styra mot fullmäktiges målsättningar. Nämnderna ansvarar för att verksamheterna
varje år sätter mätbara delmål per utvecklingsområde.
Arbetet med att förankra Vision 2030 hos kommunens
medarbetare har fortsatt under året. Kopplingen mellan fullmäktiges mål och förvaltningarnas verksamhet

har tydliggjorts, i den första måluppföljningen mot
visionen i delårsbokslutet i augusti. Verktyg för dialog
och reflektion har använts i ledningsgrupper och på
arbetsplatsträffar med syftet att alla verksamheter ska
bryta ner och anta delmål utifrån sina förutsättningar.
Helårsuppföljning av målen enligt Vision 2030 sker för
första gången i detta bokslut som sammanfattar 2017års verksamhet.

Måluppfyllelse
Delmål för befolkningsökning är satt till en ökningstakt om 1,7 procent per år. 2017 ökade Strömstads
befolkning med 139 invånare vilket motsvarar cirka
1,1 procents ökningstakt. Då trenden för befolkningutvecklingen är fortsatt positiv bedöms målet som
delvis uppfyllt för 2017.
Till målet om fossiloberoende kommun har fullmäktige knutit två styrtal. Ett av styrtalen gäller andelen
fossildrivna bilar i kommunens fordonspark vilka till
2019 ska ha minskat till 78 procent. Utfallet för 2017
är 77 procent vilket innebär att delmålet överträffats.
Det andra styrtalet gäller utsläpp från kommunens
tjänsteresor och mäts i antal ton koldioxidutsläpp per
årsarbetare i kommunen. Målet är att ha minskat från
0,2 ton 2015 till 0,15 ton 2019. Från 2016 till 2017
har dock utsläppen ökat till 0,28 ton per årsarbetare
och delmålet är därmed inte uppnått. Sammantaget
bedöms målet om att bli en fossiloberoende kommun
som delvis uppnått för 2017. Dels på grund av att delmålet för ett av två styrtal överträffats under året, dels
på grund av att båda de två nämndmål som knutits
till det långsiktiga målet uppfyllts eller delvis uppfyllts
under året.

LÅNGSIKTIGA MÅL

Utfall

2030 har Strömstad 16 000 invånare
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun
BARN OCH UTBILDNING - Lära för livet - alla ska lyckas i skolan
2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.
2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasial utbildning.
STÖD OCH OMSORG - Det goda livet - hela livet
2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön
2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov under livet
UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts
2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang
BYGGA, BO OCH MILJÖ - Plats för alla - på naturens villkor
2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar
2030 är miljökapitalet intakt, vi hushållar med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - Hållbara transporter - effektiva förbindelser
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.
2030 erbjuder Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.
NÄRINGSLIV OCH ARBETE - Tillväxt med platsen i centrum
2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel kunskapsföretag
2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för inflyttning liksom för etableringar på sträckan Oslo-Köpenhamn
INTERNA MÅL - MEDARBETARE
2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare
2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i medarbetarmätningen
2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål väl kända bland alla medarbetare
2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare
2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn på hur ett gott och professionellt ledarskap ska vara
INTERNA MÅL - EKONOMI
Resultatet ska motsvara två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett
genomsnitt över fyra år
Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga 50,0 procent

Mer om Vision 2030,
se www.stromstad.se/vision2030

INTERNA MÅL - PROCESSER
2030 har Strömstads kommun etablerat ett effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn och gemensamma mål
2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun
2030 har Strömstads kommun höga betyg i årliga servicemätningar
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Barn och
utbildning

Strömstads skolor och förskolor ska utvecklas till de bästa
i Sverige. En god utbildning påverkar inte bara individens
möjligheter till egna val av livsstil och arbetsliv, utbildning
skapar också förutsättningar för sammanhang och ökad
delaktighet i samhället. Det livslånga lärandet innebär en
handlingsberedskap, viktig inte minst när förändringstakten i
samhället och arbetslivet är hög.
Utbyggnad för framtiden – skola och förskola

Strömstads kommun har under 2017, liksom tidigare år, haft en stor
inflyttning och höga födelsetal som medför en ökad efterfrågan på
förskoleplatser. Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige
tidigare fattat beslut om utbyggnad av förskolan. Under hösten 2017
invigdes en ny förskola på Mellegården i Näsinge. Projektering och
upphandling av de planerade förskolorna på Ånneröd och i Skee
avslutades. Planerad byggstart är våren 2018.
Trots stor efterfrågan har barn- och utbildningsförvaltningen under
2017 kunnat bereda samtliga barn förskoleplats inom fyra månader.
I oktober 2017 påbörjades utbyggnaden av Skee skola, utbyggnaden
omfattar fyra klassrum. Under hösten avslutades också projekteringen för utbyggnaden av Mellegårdens skola och Bojarskolan.

Skolinspektionen har granskat skolverksamheten

Under våren genomförde Skolinspektionen en granskning av Strömstads kommuns skolverksamheter. Skolinspektionen konstaterade att
både grundsärskolan och Valemyrskolan har väl fungerande verksamheter i linje med uppsatta mål i läroplanen.
Skolinspektionens granskning påvisade däremot behov av åtgärder
på Strömstiernaskolan för att bland annat förbättra studiero, trygghet
och trivsel. Mot bakgrund av detta fattade barn- och utbildningsnämnden i början av hösten beslut om ett omfattande utvecklingsprogram för skolan.

Utbildning på vetenskaplig grund

Satsningen på goda skolresultat genom en stabil vetenskaplig grund
för undervisningen har fortsatt under året med stöd av Tomas
Kroksmark, professor i pedagogik.
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Invigning av nya Mellegårdens förskola.

Fokusområden

Måluppfyllelse

Vid skolstart hösten 2017 genomfördes för andra
året i rad en vetenskapskonferens där bland annat
kommunens förstelärare presenterade resultatet av
sin forskning. Erfarenheter och exempel på forskningsinsatser har sammanfattats i en rapport för att
underlätta spridning till andra lärare inom och utom
kommunen.

Förbättrade kunskapsresultat

Betygsstatistik visar att de samlade kunskapsresultaten ökat 2017. Andelen elever med godkända betyg
i alla ämnen och andelen elever med högre betyg
(meritvärdet) har ökat från föregående år. Även andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram
har ökat.

Strömstad Gymnasium – Lärlingsutbildning

Ett bra gymnasium som attraherar ungdomar är
betydelsefullt för den enskilde eleven men också för
kommunen i stort. För att öka skolans attraktivitet
och få fler sökande beslutade barn- och utbildningsnämnden under våren att starta en lärlingsutbildning.
Vid terminsstart hösten 2017 började ett 20-tal elever
på den nya utbildningen som bland annat omfattar
barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Till vart och ett av de två långsiktiga målen på
fokusområdet har ett styrtal knutits. För andelen
elever som lämnar nionde klass med godkända betyg
är delmålet för 2017 satt till 75 procent. Utfallet för
vårterminen 2017 var 68 procent vilket innebär att
delmålet inte är uppnått, även om det är en tydlig
ökning jämfört med föregående år.
Målet att kommunens skolor och förskolor ska rankas
bland ladets bästa 2030 bedöms som delvis uppfyllt
avseende 2017. Detta då trenden avseende styrtalet
är positiv och sex av de nio nämndmål som knutits till
det långsiktiga målet är uppfyllda eller delvis uppfyllda.
Vidare är trenden för samtliga nämndmål positiv.

Styrtal/måltal

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Andel elever som går ut 9:an
med godkända betyg.
Mål 2017: 75 %
Utfall: 68 %

Andelen elever från gymnasiet som går vidare till studier på högskola/universitet var 2015 (senast kända
resultat, källa: Kolada) 23 procent vilket överskrider
delmålet för 2017 (15 procent). Målet som avser
kommunens utbud av gymnasie- och eftergymnasial
utbildning bedöms uppfyllt avseende 2017. Detta då
styrtalet överskrider målvärdet och det nämndmål
som knutits till det långsiktiga målet uppfylls.

Uppnått

2014

2015

2016

2017

86
77

67
77

60
80

68
80

Måluppfyllelse

Nämndmål
Barn- och utbildningsnämnden: Alla elever i årskurs 9 (100 %) når kunskapskraven i
samtliga ämnen (inte uppfyllt). Alla elever
i årskurs 9 (100 %) är behöriga att söka ett
nationellt gymnasieprogram (inte uppfyllt),
Alla elever i årskurs 3 och 6 (100 %) når
godkända resultat i nationella proven
(delvis uppfyllt), Trygghet i skolan för alla
oavsett skolform (delvis uppfyllt), Kvalitetsoch miljömässigt bättre genom ökad
andel ekologiska och närodlade livsmedel
(uppfyllt), Bibliotek/digitalisering för att
öka läsandet. Komplettera skol-biblioteken
med möjlighet till lån av digitala medier
(e-böcker) (uppfyllt), Giftfria förskolor/
skolor, planera för flexibel användning och
anpassade till ny pedagogik (uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Moderna
ändamålsenliga lokaler med god inne och
utemiljö inklusive tillgång till natur (delvis
uppfyllt), God planberedskap (inte uppfyllt)

2030 erbjuder Strömstad
ett attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt universitetsutbildningar.

Andel elever i grundskolan som når målen i alla ämnen (%)

Strömstad
Riket

BARN OCH UTBILDNING: Lära för livet – alla ska lyckas i skolan
Långsiktiga mål

Antal/andel gymnasieelever som
går vidare till högre utbildningar
inom 2 år efter slutförd gymnasieutbildning.
Mål 2017: 15 %

Barn- och utbildningsnämnden: Strömstad
Gymnasium erbjuder nationella gymnasieprogram för i första hand 16-åringar i
Strömstad, Tanum och Dals-Ed (uppfyllt)

Utfall: 23 %

Delvis uppnått

Ej uppnått

Andel elever i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom tre år (%)

Strömstad
Riket

2014

2015

2016

68
66

69
65

69
65

2017
70
66

Andel behöriga elever till nationellt gymnasieprogram (%)
2014
Strömstad
Riket

87
87

2015

2016

2017

75
86

76
89

79
89
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Stöd och omsorg

Det ska kännas tryggt att leva i hela Strömstads kommun.
Varierat stöd och service ska erbjudas för alla målgrupper.
Det kommunala uppdraget inom området innebär olika
former av omsorg, stöd och hjälp för barn, ungdomar,
vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning. I
uppdraget ingår även mottagandet av nyanlända och att
arbeta för en god och jämlik hälsa i kommunen.
Migration och integration

Strömstad tog under året emot 50 nyanlända personer som
migrationsverket anvisat till kommunen. Samtidigt flyttade
ungefär dubbelt så många anhöriginvandrare och egenbosättare
hit. Antalet ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt
under året. Ensamkommande över 18 år erbjöds efter beslut i
kommunstyrelsen möjlighet att bo kvar för att avsluta sina studier
under asylprocessen. Detta med stöd av civilsamhället och svenska
kyrkan.
Ett nytt Integrationscenter har etablerats under året för ett bra
mottagande och effektiv integration. Samarbete med det lokala
näringslivet är fortsatt viktigt. Flera kommunala verksamheter
hörsammade under året möjligheten till statligt stöd för så kallade
extratjänster, ett nytt grepp för nyanländas introduktion på den
svenska arbetsmarknaden.

Hemtjänst i världsklass

Strömstad har Sveriges näst bästa hemtjänst. Betyget kommer
från brukarna själva som i en undersökning gav Strömstads
hemtjänstpersonal välförtjänt beröm. Det goda betyget gäller både
nöjdhet med hemtjänsten som sådan, samt med bemötandet.
Samtliga av de som tillfrågats i Strömstad svarar att de är nöjda
med hemtjänsten. Lika många är nöjda med bemötandet. Statistik
från undersökningen som gjorts av Socialstyrelsen finns samlad i
statistikdatabasen Kolada där kommuners och landstingens service
regelbundet mäts och redovisas.
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ntegrationscenter öppnade i september.

Fokusområden

Personalbrist – en utmaning

Rekryteringssvårigheter har påverkat socialförvaltningen under året. Bristen på personal märks främst
inom individ- och familjeomsorgens verksamheter men också inom vård och omsorg. Störst är
utmaningen i verksamheten för barn och unga, där
grunduppdraget har klarats med stöd av konsulter,
medan arbetet med verksamhetsutveckling till viss
del har fått stå tillbaka.

Utbildningsinsatser

Under året har socialförvaltningen genomfört särskilda utbildningssatsningar inom suicidprevention.
Med stöd av Folkhälsorådet organiserades under
hösten en temavecka om psykisk ohälsa och ett nytt
stroketeam som samverkar med primärvården är på
plats. Vidare har utbildning i hot och våld genomförts
med all personal som arbetar inom demenssjukvård.
Förvaltningen har också utbildat personalen i social
dokumentation för att säkerställa att den sker digitalt. Arbete med utbildningsnivåer och kompetensutveckling har påbörjats och fortsätter under 2018.

Ny modell för rätt till heltid

En ny modell för rätt till heltid är sedan maj fullt
genomförd inom verksamhetsgrenarna vård och omsorg samt stöd och service. I samband med att det
nya arbetssättet infördes har chefer och planerare
utbildats i resursplanering och bemanningsekonomi.
Socialförvaltningen har under 2017 arbetat fram en
förändring av organisationen inom bemanningscentralen. Inköp och organisation kring arbetskläder
inom vård och omsorg har genomförts under året.

Styrning, ledning och kvalitet

Socialförvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledning och styrning samt utveckling av kvalitetsarbetet
med fokus på rutiner, riktlinjer och kvalitetssystemet
i kombination med systematisk uppföljning. Vidare
pågår arbetet med att beskriva processer och rutiner
avseende samverkan. Förvaltningen har även under
hösten kartlagt sjukfrånvaro med analys och förslag
till åtgärder för att öka personalens frisknärvaro.

OMSORG OCH HÄLSA - Det goda livet – hela livet
Långsiktiga mål

Styrtal/måltal

2030 upplever Strömstads
invånare att de har en
god tillgång till vård i
närmiljön.

Delmål för året avseende utfall av indexet för äldreomsorg i medborgarundersökningen var satt till 60
(avser 2016, medborgarundersökningen genomförs
endast vartannat år). Utfallet var dock lägre än målet
(53) varför målet inte uppnåtts. Det långsiktiga målet
om ett varierat utbud av stöd och serviceformer
bedöms delvis uppfyllt avseende 2017. Detta då det
negativa utfallet på styrtalet avser föregående år
samtidigt som samtliga fyra nämndmål som knutits
till det långsiktiga målet uppvisar en positiv trend
och är uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Utfall: 267 brukare
Antal personer med
hemsjukvård
Mål 2017: 320

Måluppfyllelse

Till fokusområdets två mål har fyra styrtal knutits. Tre
av dessa avser vård och omsorg av brukare i hemmiljö. Under året har 267 personer haft hemtjänst
och 403 fått insatser utförda av hemsjukvården. För
hemsjukvården är delmålet för året att 320 brukare
ska få hemsjukvård vilket följaktligen uppnåtts. Inom
projektet samverkande hemsjukvård har 72 personer
fått insatser från kommunen vilket är klart färre än
de 140 som var delmål för 2017.
Sammantaget bedöms målet om god tillgång till vård
i närmiljön delvis uppfyllt avseende 2017. Dels då ett
av de två målsatta styrtalen uppnås. Dels då samtliga
fyra nämndmål som knutits till det långsiktiga målet
uppvisar en positiv trend och är uppfyllda eller delvis
uppfyllda.

Antal personer som fått insatser
från hemtjänsten
Mål 2017: -

Utfall: 403 brukare
Uppdrag samverkande hemsjukvård
Mål 2017: 140

Måluppfyllelse

Nämndmål
Socialnämnden: Samverkan och tidiga
insatser - En trygg professionell och
effektiv verksamhet för stöd och omsorg
med utgångspunkt i individens behov
(uppfyllt), alla insatser som nämnden
bistår med ska ha ett tydligt mål. Den
enskilde ska vara delaktig i att utforma
vägen till målet (delvis uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Moderna
ändamålsenliga lokaler med god inne och
utemiljö inklusive tillgång till natur (delvis
uppfyllt), God planberedskap (delvis
uppfyllt)

Utfall: 72 st
2030 erbjuder Strömstad
ett varierat utbud av
stöd- och serviceformer
för att möta olika behov
under livet.

SCB Nöjd-medborgar-index,
äldreomsorg
Mål 2017: 60 (2016)
Utfall: Senast tillgängliga utfall
2016 = 53

Socialnämnden: Samverkan och tidiga
insatser - En trygg professionell och
effektiv verksamhet för stöd och omsorg
med utgångspunkt i individens behov
(uppfyllt), Alla insatser som nämnden
bistår med ska ha ett tydligt mål. Den
enskilde ska vara delaktig i att utforma
vägen till målet (delvis uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Moderna
ändamålsenliga lokaler med god inne
och utemiljö inklusive tillgång till natur
(delvis uppfyllt), God planberedskap
(delvis uppfyllt)

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått
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Uppleva och göra

Strömstad och Kosterhavet ska utvecklas till en destination
som efterfrågas på en internationell marknad. Ett viktigt steg
mot målet är att främja ett rikt föreningsliv och friluftsliv
vid havet samt ett varierat kulturutbud. Utvecklingen
är viktig för både boende och inflyttare, meningsfulla
fritidsaktiviteter gör att människor trivs och utvecklas.
Kultur- och fritidsverksamheten ska vara en angelägenhet
för alla invånare.
Lyckat år för besöksnäringen

2017 var ännu ett framgångsrikt år för besöksnäringen i Strömstad
och många aktörer noterade rekordsiffror under högsäsongen. Både
naturum Kosterhavet, DaftöLand, festivalen Hamnsköj, Strömstads
Gästhamn och Sandefjordsfärjorna slog besöksrekord. Nordby
shoppingcenter noterade ett försäljningsrekord för hela året. En
ny, stor musikfestival med ambitioner om att bli en återkommande
sommarhändelse – Strömstadfestivalen – hade premiär under första
helgen i augusti.

Satsningar på Strömstad som destination

Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moderniserats
ytterligare under året och satsningen med så kallade Infopoints
i samarbete med lokal besöksnäring har fortsatt. Ett större
utvecklingsarbete för att möta framtidens besöksservice är inlett
med fokus på digitalisering och personlig service. En översyn av
samarbetet och kontaktytor mellan näringsliv, besöksnäring och
turism inleddes under året och fortsätter under 2018. Potential
bedöms finnas för att inom en gemensam organisation utveckla och
samordna både marknadsföring, eventplanering och stadsutveckling.

Centrumutveckling

Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030 och utvecklingen
av Strömstad som destination. Kommunens utvecklingsarbete
omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser samt
andra utvecklingsprojekt som ”Urban Platsinnovation”, ett interregprojekt med fokus på handel och turism.
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Göteborgsoperan på besök sommaren 2017.

Fokusområden
Satsningar för ett starkt fritids- och föreningsliv

I december 2017 antogs en ny fritidsstrategi. Strategin
behandlar övergripande utvecklingsriktning samt
delstrategier för främst föreningsliv, fritidsgårdar och
friluftsliv. Under året har kommunen utvecklat förekomsten av ”pröva-på-verksamhet” från enbart sportlovsaktivitet till verksamhet även på sommarlov och novemberlov. Tillsammans med ungdomar har ett arbete för
att möjliggöra en skateboardspark i kommunen inletts.
Arbetet kommer att slutföras under 2018.

Winter Word Festival blev Spring Word Festival och
ägde rum på flera lokaler runt om i staden. I kyrkan
gjorde bland andra Björn Ranelid, Camilla Läckberg
och Christine Falkenland framträdanden. I Lokstallet
spelade Spring Word Allstars, ett band sammansatt
av lokala förmågor. Bokmässa med ett 20-tal utställare arrangerades i stadshuset. Under året blev också
Strömstad en reguljär besöksort inom ramen för Forum
för poesi och prosa. I oktober gästades kommunen av
Theodor Kallifatides och Isabelle Ståhl.

Stärkt samverkan

Övriga arrangemang och jubileer

Ett antal dialogmöten med representanter från kommunens föreningar har genomförts under året. Ett nätverk
har startats med fokus på gemensamma värderingsfrågor. Tanken är att oavsett om det är kommunal
eller ideell verksamhet, så ska barn och unga mötas av
samma värdegrund. Kommunen har i samarbete med
Västra Götalands idrottsförbund genomfört utbildningsinsatser för det lokala föreningslivet i Strömstad

Fortsatt utveckling mot ett kulturhus

Renoveringen av Skagerack har pågått hela året med
sikte på invigning i mars 2018. Huset har bland annat
tillgänglighetsanpassats med lyftplan och fått ett nytt
parkettgolv. Omfattande arbete har investerats för att
hitta både bästa driftsform och lokalutnyttjande för
kulturaktörer liksom för fritidsgården.

Regionala utställningar på Lokstallet

Årets säsong på Lokstallet präglades av ovanligt många
regionala samarbeten och utställningar. Agneta Ekman,
Konstepidemins grafiska grupp och Lina Berglund hörde
till de utställande konstnärerna. Förra årets konstnär
Francesco Scavetta från ”Vitlycke Centre for Performing
Arts” återvände med nya föreställningar i samband med
festivalen HERE: 10 evenings.

Strömstad – en litterär huvudstad

Under 2017 fick Strömstad, som är huvudsäte för
Västra Götalands residensprogram för författare och
översättare, äntligen tillgång till en fast residensbostad.
Residenset kunde nu användas under hela året och
söktrycket för att komma hit och arbeta har ökat.

Den 27 januari invigdes stadshuset, 100 år för sent och
i juli högtidlighölls 300-årsminnet av Thordenskjolds
anfall mot Strömstad. Under året återkom Kosterfestivalen med ett omfattande program efter två års paus.
Strömstad gästades av Göteborgsoperan och Karlsson
Barock. Allsång hölls i stadsparken och i Krokstrand
arrangerades en Stenhuggarfestival. Föreningen Strömstads vetenskapsakademi ordnade under sommaren
med stöd av kommunen sin årliga Vetenskapsfestival
med ett flera dagar långt program på Strömstad gymnasium. I anslutning till festivalen ordnades en experimentverkstad för ungdomar.

UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts
Långsiktiga mål
2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett
stort och varierat utbud
av mötesplatser.

Styrtal/måltal
SCB Nöjd-medborgar-index,
kultur
Mål 2017: 62 (2016)
Utfall: Senast tillgängliga utfall
2016 = 52

Måluppfyllelse

Nämndmål
Tekniska nämnden: Utveckla och förädla
offentliga miljöer/besöksmål (uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Skydda vår
biologiska mångfald (inte uppfyllt)

SCB Nöjd-Region-Index, fritidsmöjligheter
Mål 2017: 60 (2016)
Utfall: Senast tillgängliga utfall
2016 = 58
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sportoch kulturarrangemang.

Antal arrangemang per år
Mål 2017: Kultur = 11 (fem
på Lokstallet), Fritid = 13 (tre
internationella)
Utfall: Kultur: 17 varav sex på
Lokstallet , Fritid 14 varav tre
internationella

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Måluppfyllelse

Fyra styrtal har knutits till fullmäktiges långsiktiga mål
på fokusområdet, två vardera för kultur och fritidsverksamheterna.
Styrtal för nöjd medborgarindex avseende kultur
och nöjd regionindex för fritidsmöjligheter mäts och
målsätts vartannat år. Senast uppsatta mål avsåg 2016
och utfallet för båda styrtalen var lägre än delmålen.
Index för kultur var 52 jämfört med målet om 62 och
för fritid var utfallet 58 jämfört med målet på 60. Målet
om en levande stadskärna bedöms inte uppfyllt för
2017 då senast uppmätta resultat på styrtalen var lägre
än delmålen.
Övriga två styrtal avser kommunala arrangemang inom
kultur respektive fritid. Båda dessa överträffar delmålen
varför det långsiktiga målet om Strömstad som sportoch kulturarrangör bedöms uppfyllt för 2017.
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Bygga, bo och miljö

Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad vill
vi erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och stimulerande
miljö. Nyproduktion av bostäder ska öka antalet helårsboende. I Strömstad värderar vi naturtillgångarna högt med siktet
inställt på god hälsa och attraktivt boende.
Statsbidrag för fler bostäder

För andra året i rad tilldelades Strömstads kommun statsbidrag för
ökat bostadsbyggande – byggbonus. Bidraget delades ut till 199 av
landets kommuner. Förutsättningarna för att få statsbidraget är bland
annat att kommunen antagit riktlinjer för bostadsförsörjning och att
nya bostäder byggts under året. De pengar som kommunen tilldelades 2016 har bland annat nyttjats för inköp av konsultstöd inom
översiktsplanering och detaljplanering.

Fördjupad översiktsplanering

Under flera år har kommunen arbetat med flera så kallade fördjupade
översiktsplaner (FÖP) som visar hur kommunen anser att mark- och
vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i aktuellt område
ska ske. Under året har fördjupade översiktsplaner (FÖP) för NordbySvinesund och Strömstad Centrum-Skee varit i fokus. Arbetet med
planerna fortsätter kommande år med sikte på slutförande under
2018. Under hösten 2017 har extra resurser för översiktsplanering
tillförts. Detta har skapat möjlighet att prioritera arbetet med den
fördjupade översiktsplanen för Strömstad Centrum-Skee.
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Platsbesök i arbetet med detaljplan för Canning.

Fokusområden

Detaljplanering

Kommunen har under året arbetat med två stora
detaljplaneprojekt, Myren och Canning. Arbetet med
dessa större bostadsplaner har intensifierats under
2017 och antagande förväntas kunna ske under 2018.
Samtidigt pågår även arbete med ett antal mindre
planer. Tillsammans innebär de pågående projekten
att planer för omkring 800 nya byggrätter kan antas
2018. Byggrätterna fördelas mellan Canningområdet
med omkring 440 byggrätter, Myren 250 samt Lilla
Åseröd 120 nya byggrätter.
Två planer har antagits under året (Kebal och kvarteret Torsken). Dessa planer ger dock inget tillskott av
nya byggrätter för bostäder.

Byggnation

Under 2017 har 33 förhandsbesked hanterats vilka
ger byggrätter för 64-98 nya bostäder i flerfamiljshus
samt 15 byggrätter för enbostadshus. Vidare har
Miljö- och byggnämnden fattat 287 bygglovsbeslut
vilka tillsammans ger bygglov för 15 enbostadshus,
34 fritidshus och 95 lägenheter.
Antalet redan beviljade bygglov beräknas tillsammans möjliggöra byggnation av mer än 150 nya boendeenheter. Under året har 41 bostäder färdigställts
(slutbesked) varav 13 enbostadshus, 24 fritidshus och
4 lägenheter.

Naturvård

Miljö- och byggnämnden har bistått och lämnat
förslag till Tekniska nämnden att föreslå Länsstyrelsen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på
fastigheten Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt förslaget. Därmed finns goda möjligheter
att öka arealen mark med områdesskydd under 2018.

Gröna mötesplatser

Gröna mötesplatser är namnet på ett samarbete
mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Naturum
Kosterhavet och Göteborgs universitet (Tjärnö
marinbiologiska), Energi- och klimatrådgivarna samt
olika förvaltningar inom Strömstads kommun. Flera
föreläsningar ordnas för allmänheten, ibland kvällstid
och ibland som lunchföreläsningar. Under året har
det bland annat handlat om framtida användning av
tång, jakten på billiga kläder och konsekvenser av
konsumtion, skogsexkursion på Kobbungen, solceller
och att bana väg i djungeln av kost- och hälsoråd.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges delmål om hundra nya bostäder
2017 har inte uppnåtts då det under året endast
färdigställdes 41 bostäder i kommunen. Det är dock
positivt att en rad bygglov beviljats de senaste åren
och att flera stora boendeplaner beräknas vara klara
under kommande år. Det långsiktiga målet bedöms
inte uppnått avseende 2017. Dels på grund av det
låga utfallet på angivet styrtal, dels då inget av de tre
nämndmål som knutits till målet är helt uppfyllt.
Det långsiktiga målet om ett intakt miljökapital
bedöms med bakgrund av två styrtal, nöjd medborgarindex och andelen ekologisk mat i kommunens
verksamheter. Nöjd medborgarindex mäts enbart
vartannat år men av senast tillgängliga resultat (2016)
framgår att kommunens delmål för året överträffas.
Delmålet för andel ekologisk mat i verksamheterna uppnås inte riktigt (utfall: 28 procent, mål: 31
procent) även om trenden är positiv. Det långsiktiga
målet bedöms därför endast delvis uppfyllt för 2017.
Bedömningen stärks av att endast ett av de sex
nämndmålen som är knutna till det långsiktiga målet
uppnås.

BYGGA, BO OCH MILJÖ – Plats för alla – på naturens villkor
Långsiktiga mål
2030 finns ett varierat
utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer för alla
åldrar.

Styrtal/måltal
Antal nya bostäder
Mål 2017: 100/år
Utfall: 41

Måluppfyllelse

Nämndmål
Miljö- och byggnämnden: Byggrätter för
nya boendeenheter ska tillskapas under
2017 (inte uppfyllt), God planberedskap
(delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Genom god planering
säkerställa att kommunal mark finns
(delvis uppfyllt).

2030 är miljökapitalet¹
intakt, vi hushåller med
naturresurser och värnar
den biologiska mångfalden.
¹ Miljökapital är ett beräknat monetärt värde på
befintliga naturresurser
och deras avkastning/
tjänster

Uppnått

SCB Nöjd-medborgar-index,
miljöarbete
Mål 2017: 60 (2016)

Miljö- och byggnämnden: Skydda vår biologiska mångfald (öka andelen areal mark
med områdesskydd) (inte uppfyllt)

Utfall: Senast tillgängliga utfall
2016 = 62

Tekniska nämnden: Ombyggnad Avloppsreningsverk Österröd (delvis uppfyllt), Insamling av matavfall (inte uppfyllt), Grön
skogsplan (uppfyllt), Levande landsbygd/
strövområden (delvis uppfyllt)
Ett trivsammare och trafiksäkert centrum
för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar (delvis uppfyllt)

Andel ekologisk mat
Mål 2017: 21,63 % + 10 %
Utfall: 28,4 %

Delvis uppnått

Ej uppnått
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Trafik och
infrastruktur

Strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mellan
Oslo och Göteborg. Goda kommunikationer och bra infrastruktur för våra trafikanter är viktiga faktorer för vår lokala
utveckling. Utbyggnaden av fiberlänk skapar utvecklingsmöjligheter både i tätorten och på landsbygden. Hamnstaden
Strömstad är en viktig del av vårt varumärke.
Arbetet med centrumplanen går vidare

Under året har arbetet med att utveckla gator och allmänna platser i
centrum fortsatt utifrån antagen centrumplan. Tekniska förvaltningen
har anlagt nya cykelbanor på Surbrunnsgatan och Norra Hamngatan.
Dessutom har nedre bron renoverats samt breddats för att underlätta
för gång- och cykeltrafik. Vidare arrangerade kommunen en medborgardialog på Skagerack den 1 juni där Strömstad centrums framtida
utseende och funktion diskuterades.

En ljusare stad

Promenadenstråket runt Laholmen har under 2017 fått ny belysning
för en tryggare utomhusmiljö. Detta har skett på initiativ från ett medborgarförslag som framfördes under 2016-års Strömstad In Light.
Under 2017 har tekniska förvaltningen även uppfört belysning på
gång- och cykelvägen mellan Skee och Strömstad. Belysningen invigdes i oktober med en ”rosa promenad” i syfte att samla in pengar till
Bröstcancerfonden.
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Projektering för ombyggnation av färjeläget inleddes 2017.

Fokusområden

Ombyggnation av färjeläget – Myrens hamn

Under året har projektering för anpassning av färjeläget för rederiernas nya miljövänligare fartyg pågått.
Genomförandet kommer att påbörjas under 2018
och projektet planeras vara klart till våren 2019. De
nya fartygen kommer att innebära en kapacitetsökning både vad gäller antal fordon och passagerarvolym.
Byggnation av ny kaj vid Myren har påbörjats under
2017. Den nya kajen ska möjliggöra verksamhet för
flera aktörer däribland Kustbevakningen. Parallellt
med kajbygget har Tekniska förvaltningen påbörjat
arbetet med att uppföra en byggnad för Kustbevakningens verksamhet. Den nya kajen med tillhörande
byggnader planeras vara färdigställd i december
2018.

Utbyggnad av framtidens bredband

Strömstads kommunala bolag StrömstaNET har
uppdraget att uppföra och förvalta stadsnät i
kommunen. Under året har bolaget inlett utbyggnad
av fibernät på Rossö efter förfrågan från den lokala
fiberföreningen. Därtill har ungefär 200 medlemmar
från Södras fiberförening anslutits. Resterande 700
medlemmar i föreningen väntas få sin anslutning
under 2018. I Strömstads centrum närmar sig anslutningen i småhusområden 100 procent och endast
några mindre områden återstår.

Måluppfyllelse

Fyra styrtal, två till vardera långsiktigt mål, har definierats som stöd i bedömning av måluppfyllelse.
Antalet gästnätter har minskat med ungefär två
procent från 2016 till 2017. Då delmålet anger att
gästnätterna ska öka tio procent årligen uppfylls
det inte för 2017. Samtidigt bör det framhållas att
gästnätterna i Strömstads gästhamn (som inte finns
med i den nationella statistiken ovan) ökade med
åtta procent jämfört med 2016.
Antalet kollektivtrafikresor per invånare uppgick
2017 till 25 vilket är väl över delmålet för 2017. Den
samlade bedömningen är att målet om tillgänglighet
och pendlingsmöjligheter delvis uppfylls avseende
2017. Detta då ett av delmålen uppnås och båda de
två nämndmål som knutits till det långsiktiga målet
uppfylls eller delvis uppfylls.
Antalet avgångar mellan Strömstad och Göteborg
varje vecka uppgår i höstens tidtabell till 131 vilket
överstiger målet om 107 avgångar. Andelen av
resorna på samma sträcka där restiden understiger
tre timmar var enligt tidtabellen 75 procent vilket är
den nivå som delmålet för 2017 siktar på. Då även de
två nämndmål som knutits till det långsiktiga målet
delvis uppnåtts under året, bedöms målet om norra
Bohusbanan uppfyllt under 2017.

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR – Hållbara transporter – effektiva förbindelser
Långsiktiga mål

Styrtal/måltal

2030 är Strömstad
ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och
från andra arbetsmarknader är goda.

Antal besökare (gästnätter)
Mål 2017: + 10 %
Utfall: - 2 %
Antal kollektivtrafikresor per
invånare
Mål 2017: 18

Måluppfyllelse

Nämndmål
Miljö- och byggnämnden: Ett trivsammare centrum för gående och cyklister
till stöd för handel, besöksnäring och
kommunmedlemmar (delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Verka för tåg-och
bussförbindelser förbättras (kortare
restid, tätare avgångar) (delvis uppfyllt)

Utfall: 25
2030 erbjuder norra
Bohusbanan effektiva
persontransporter.
Banan är rustad med
sikte på godstransporter till Norge.

Antal avgångar per vecka
Strömstad-Göteborg.
Mål 2017: 107
Utfall: 131

Tekniska nämnden: Säkrare skolvägar
(delvis uppfyllt), Säker trafiklösning för
korsningen Karlsgatan/Ringvägen (delvis
uppfyllt)

Förkorta restiden Strömstad-Göteborg. Andel med
restid under tre timmar.
Mål 2017: 75 %
Utfall: 75 % enligt tidtabell.

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Under 2017 har även Kosteröarna tagit ett steg mot
fiberutbyggnad. De kommunala fastigheterna på
Koster har kopplats upp med hjälp av en radiolänk
som även möjliggör byggnation av fibernät ute på
öarna. Årets samlade utbyggnad innebär att bolaget
vid årsskiftet hade ungefär 4 500 kunder och att
man förväntas överträffa sitt mål om 5 000 anslutna
kunder redan under kommande verksamhetsår.
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Näringsliv
och arbete

För att säkra jobb och tillväxt även på längre sikt behöver näringslivet i Strömstad både utvecklas och breddas. Kommunens uppdrag är att skapa bra grundläggande förutsättningar
för näringslivet, både för befintliga företag och för att locka
nyetableringar. Det marina arvet ska vårdas och stödjas för
att bevara befintliga arbetstillfällen och skapa nya.
En ny näringslivsstrategi

Under mars antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för
Strömstads kommun. Strategin togs fram i ett nära samarbete med
det lokala näringslivet och innehåller fem fokusområden: Varumärket
Strömstad, näringsliv och företag, bygga bo, infrastruktur och kommunikationer samt skola, utbildning och kompetens.

Samverkan kring handlingsplaner

Utifrån näringslivsstrategin har det bildats grupper som arbetar med
handlingsplaner kring de valda fokusområdena. Även detta sker i nära
samverkan mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun.
Några av de aktiviteter som grupperna genomfört är: bättre service
till företagen, en förbättrad integration, uppstart av ett kompetensråd, utveckling av Ung Företagsamhet och arbetet med varumärket
Strömstad.

Dialog och utveckling

En bra dialog är en förutsättning för ett bra företagsklimat i Strömstads kommun. Under året har kommunen stärkt förutsättningarna
för att möta företag och få in synpunkter på vad verksamheterna kan
göra bättre. Exempel är medborgardialog i fråga om varumärke och
stadsutveckling, företagsbesök med politiker, frukostmöten, medverkan vid företagsmässa och en sommarträff som hölls i juni. Ett digitalt
nyhetsbrev skickas ut tio gånger per år med information om vad som
händer i kommunen.

Förbättrad service till företagen

I september genomfördes spelet ”Samspelet med företagen”. Syftet
med spelet var att förbättra dialogen mellan företagare och kommun
samt att ge bättre förståelse för företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar. I januari 2018 presenteras ett åtgärdsprogram
om hur kommunen vill arbeta framgent för att förbättra servicen till
företagen. Lotsfunktionen finns tillgänglig för företag som behöver
träffa fler personer inom tillsyn vid ett och samma tillfälle.
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Marin företagsmässa på Tjärnö.

Fokusområden

Urban Platsinnovation

Arbetet med det EU-finansierade stadsutvecklingsprojektet Urban Platsinnovation har intensifierats
under året. Projektet ska ge ökad kunskap om hur
centralorter kan utvecklas för att öka sin attraktionskraft. I februari var det Kick-off för kommunens
arbete som ska leda till att stadskärnan utvecklas till
att bli mer attraktiv för både invånare och besökare.
Arbetet har genomförts tillsammans med fastighetsägare och butiker som verkar i stadskärnan. Under året
har fyra seminarier och workshop genomförts och en
vision för centrum har utformats. Arbetet fortsätter
under 2018 med hur vi ska arbeta tillsammans för att
göra centrum attraktivt på kort och lång sikt.

Maritim utveckling Bohuslän

Strömstads kommun har tillsammans med Tanum,
Sotenäs och Lysekils kommuner fortsatt med arbetet
att utveckla marina näringar inom marina livsmedel,
kunskapsturism, gästhamnar/skärgårdstransport,
evenemangsstrategi och innovationsarena.
På kommunens hemsida finns nu en evenemangshandbok med tips och råd hur man planerar och
genomför ett arrangemang i Strömstads kommun.
I december förra året skrev Strömstads och Tanums
kommun samt Företagarna i respektive kommun på
en avsiktsförklaring att stödja Göteborgs Universitets
forskningscenter på Tjärnö. Ett första steg var att
arrangera en mässa och då inom ramen för maritima
näringar inom mat, kunskapsturism och innovation.
Mässan ägde rum i slutet av oktober med stort
deltagarantal.

Varumärket Strömstad

Under hösten har kommunen påbörjat ett arbete
med varumärket Strömstad i tät samverkan med andra aktörer. Arbetsgruppen har bestått av representanter från näringsliv, fastighetsägare och invånare.
Medborgardialoger och enkät på hemsidan har
kompletterat arbetet. Syftet är att få en gemensam
bild över vad vi förknippar Strömstad med, bidra till
att öka stoltheten hos oss som bor här men också
attraktionskraften för arbetsgivare och företag som
verkar här. En tydlig bild av Strömstads starka värden
som förknippas och särskiljer Strömstad som boplats
och besöksdestination. Arbetet kommer fortgå under
första halvåret 2018.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE – Tillväxt med platsen i centrum
Långsiktiga mål

Styrtal/måltal

Måluppfyllelse

Nämndmål

2030 har Strömstad
ett varierat näringsliv
med en högre andel
kunskapsföretag.

Antal nyetableringar utöver
handel/turism
Mål 2017: 60

Miljö- och byggnämnden: Tillhandahålla
praktikplatser inom förvaltningens kompetensområde (uppfyllt)

Utfall: 61

Tekniska nämnden: Genom god planering säkerställa att ledig mark finns för
industrier och företag (uppfyllt)

2030 är Strömstad
fortsatt attraktivt för
inflyttning liksom för
etableringar på sträckan Oslo-Köpenhamn.

Antal arbetstillfällen
Mål 2016 (senast tillgänglig
statistik): 7 000
Utfall: 6 508

Måluppfyllelse

Till fullmäktiges två långsiktiga mål på fokusområdet
har varsitt styrtal med tillhörande delmål knutits. Av
de 109 företag som etablerade sig i kommunen under
2017 var 61 (56 procent) verksamheter med annan
inriktning än handel och turism. Därmed överträffas
årets mål om 60 företag. Även de två nämndmål
som knutits till det långsiktiga målet om ett varierat
näringsliv uppfylls under året varför målet bedöms
uppfyllt avseende 2017.

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Delmålet avseende antalet arbetstillfällen 2016
(statistik för 2017 presenteras först under slutet
av 2018) var 7 000 vilket inte uppnåtts. Utfallet var
istället 6 508 arbetstillfällen vilket innebär ett minskat
antal arbetstillfällen om knappt två procent sedan
2015. Delmålet för 2017 avseende attraktivitet och
inflyttning bedöms därmed inte uppfyllt.

Gränsen som attraktion

Strömstads kommun är en av deltagarna i det nya
Interregprojektet Gränsen som attraktion som leds
av Svinesundskommittén och Visit Östfold. Projektet
startade 2017 och pågår till 2020. Syftet är att vidareutveckla den hållbara besöksnäringen i gränsregionen
och bidra till att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten för att därigenom öka gränsregionens
attraktion och konkurrenskraft.

23

Kommunen som
arbetsgivare

Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare
med cirka 1 300 anställda. Kommunen har som målsättning
att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med
personalstrategiska frågor för att skapa goda förutsättningar
att rekrytera, behålla, utveckla samt att belöna kompetenta
medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna attrahera nya
medarbetare samt att behålla de kompetenta medarbetare som
redan är anställda – något som är nödvändigt för att kunna leverera
bra verksamheten till kommunens medborgare.

Årets medarbetarenkät
Syftet med medarbetarenkäten är att undersöka medarbetarnas uppfattning om bland annat sin arbetsmiljö, ledarskap och kommunen
som arbetsgivare. Medarbetarenkäten möjliggör jämförelser mellan
år men även mellan olika arbetsplatser. Medarbetarenkäten är en del
av Strömstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.
Årets medarbetarenkät hade en bra svarsfrekvens och resultat i
samma nivå som föregående år. När bokslutet skrivs har vi ännu inte
kunnat utvärdera på detaljnivå.

Kompetensutveckling
Under 2017 har flera olika aktiviteter startats för att säkerställa
medarbetare och chefers grundläggande kunskap om kommunen och
om att arbeta i offentlig förvaltning. En kommungemensam introduktion för alla nyanställda genomfördes för första gången i augusti.
Introduktionsdagen kommer att genomföras två till tre gånger per år
för att ge alla nyanställda en inblick i hela kommunens uppdrag och
verksamhet.
En utbildningssatsning för kommunens chefer har genomförts när
det gäller lönesättning, att arbeta i offentlig förvaltning samt nya kommunallagen.
I samband med införande av ett system för rapportering av arbetsmiljöavvikelser och riskbedömningar (KIA) har alla chefer och
skyddsombud fått utbildning i sina roller inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Fortsatt stort rekryteringsbehov
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Kommunen har under de senaste åren märkt av den ökande konkurrensen om arbetskraft. Det finns svårigheter att rekrytera kvalificerade handläggare inom miljö och bygg, socialtjänst samt lärare. Även
vid rekrytering av chefer finns problem att hitta kvalificerade sökande.
Förvaltningarna har påbörjat ett arbete med kompetensförsörjningsplan som samordnas centralt av HR-avdelningen.

Fokusområden

Arbetsmiljö och sjukskrivningar

Måluppfyllelse

Kommunen har generellt höga sjuktal men vi kan
se positiva mönster inom flera enheter. Det har
gjorts punktinsatser på enheter med långvarig hög
sjukfrånvaro. Insatserna består av kartläggningar,
stödsamtal, enskilt och i grupp, samt stöd till chefer
från företagshälsovården. Arbetet med att utveckla
rehabiliteringsrutiner och uppföljningar kommer att
fortsätta.

Måluppfyllelse för de långsiktiga målen bedöms med
bakgrund av resultat i årets medarbetarundersökning och sjukfrånvarostatistik. Då den stora medarbetarundersökningen endast genomförs vartannat åt
utgår trendbedömningar från resultatet 2015.

Utveckling av det personaladministrativa
stödet
Arbetet med att stärka stödet till kommunens chefer
när det gäller personaladministration och arbetsrätt
har fortsatt. Uppföljningen av årsarbetstiden har
förnyats genom ett nytt system för tidsregistrering
(TID) där alla som ingår i årsarbetstidsavtalet registrerar sin arbetstid, antingen på datorn eller i sin
telefon. Det gör det mycket enklare för uppföljning
av arbetstidslagen samt arbetsbelastning som är ett
krav i den nya föreskriften från arbetsmiljöverket om
organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett antal nya
styrdokument har beslutats och införts i verksamheterna; ny arbetsmiljöpolicy, handlingsplan avseende
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling samt regler om pension för anställda.

Heltid som norm
I de centrala avtalen finns ett krav på arbetsgivaren att ha en plan för att heltid ska vara norm vid
anställningar. I Strömstads kommun har rätten till
heltid genomförts inom socialförvaltningen som har
de verksamheter där deltidsproblematiken har varit
störst. Ett nytt lokalt avtal har slutits med Svenska
Kommunalarbetarförbundet som reglerar villkoren
för rätt till heltid. Genom att arbeta aktivt med
resursplanering och schemaläggning tas överkapaciteten tillvara istället för att ta in tillfälligt anställd
personal vid frånvaro.

Kommunstyrelsen har satt medarbetarundersökningens områden motivation, ledarskap och styrning
som styrtal för att mäta måluppfyllelse avseende
målet om kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Områdena är de som mäts i varje års medarbetarundersökning och benämns HME. Delmål för 2018
är satt till 79 vilket inte uppnåtts på något område under 2017 (motivation = 78, ledarskap = 74,
styrning = 74). Resultatet på samtliga tre områden är
något högre än 2015 (och på marginalen sämre än
2016). Då styrtalets mål är satt till 2018 och trenden
är svagt positiv bedöms målet som delvis uppfyllt för
2017. Även målet att kommunen ska ha höga betyg
i medarbetarundersökningen bedöms med samma
bakgrund som delvis uppfyllt avseende 2017.
För att mäta om verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål är kända bland medarbetarna används
medarbetarundersökningens områden styrning och
värdegrund. På området styrning har kommunens
genomsnitt ökat jämfört med 2015 medan frågan
om värdegrund tillkommit i 2017-års medarbetarundersökning. Det interna målet bedöms med
denna bakgrund som uppfyllt avseende 2017.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
Långsiktiga mål

Styrtal/måltal

Måluppfyllelse

Nämndmål

2030 rankas Strömstads
kommun som en mycket
attraktiv arbetsgivare

Motivation 2017 = 4,1 2015 = 4,05
Ledarskap 2017 = 3,97 2015 = 3,96
Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86

2030 har Strömstads
kommun mycket goda
resultat i medarbetarmätningen

Motivation 2017 = 4,1 2015 = 4,05
Ledarskap 2017 = 3,97 2015 = 3,96
Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86

2030 är Strömstads
verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och
mål väl kända bland alla
medarbetare

Styrning 2017 = 3,97 2015 = 3,86
Värdegrund 2017 = 3,73 2015 = -

2030 har Strömstads
kommun Sveriges friskaste medarbetare

Sjukfrånvaro 2017 = 6,63 % 2016 = 6,73
Långtidsjukfrånvaro 2017 = 63 % 2016
= 69 %

2030 har chefer/ledare i
Strömstads kommun en
gemensam syn på hur
ett gott och professionellt ledarskap ska vara

Chefens roll 2017 = 3,71 2015 = 3,69

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

För kommunen som helhet har sjukfrånvaron minskat något jämfört med 2016 (2017 = 6,63 procent,
2016 = 6,73 procent). Även långtidsjukfrånvaron
har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron
jämfört med 2016. Målet om att ha Sveriges friskaste
medarbetare 2030 bedöms som delvis uppfyllt för
2017 då trenden är positiv.
Måluppfyllelse avseende det interna målet om
chefers syn på ledarskap bedöms mot bakgrund av
resultatet på medarbetarundersökningens område
chefens roll. Då utvecklingen från 2015 är något
positiv bedöms målet som uppfyllt avseende 2017.
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Personalredovisning
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med Sveriges kommuners
och landstings (SKL) rekommendationer samt enligt en överenskommelse
i de nordbohuslänska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november respektive år och
redovisar personal som är månadsavlönade och anställda enligt Allmänna
bestämmelser (AB).

Personalomsättning

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön (%)
Syss. grad
Kön		
%		

0-74%
Kvinnor
5,8

75-99%

Män
5,0

100% (Heltid)

Kvinnor Män
15,9 4,1

Kvinnor Män
78,3 90,9

När det gäller sysselsättningsgrad finns en ökad andel kvinnor som har
heltidstjänster. Männens andel är oförändrad.

Personalvolym

Totalt antal anställda personer per år fördelade efter
kön och totalt:
Kvinnor
2015
Antal 978
Andel 79,2

Män

296
22,9

Ålder

Totalt

2016 2017 2015 2016 2017
995 1 008 257
77,1 76,1 20,8

Anställda fördelade efter ålder och kön (%)

2015 2016 2017

317 1 235 1 291 1 325
23,9 100,0 100,0 100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga
Total hade 1 325 personer en månadsanställning den 1 november 2017. Jämfört
med föregående år är det en ökning med 34 personer. Andel män fortsätter sakta
att öka och är nästan 24 % jämfört med tidigare år då andelen har varit ganska
konstant kring 20 %

Andel tillsvidareanställda %
Kvinnor
83,7

Samtliga

Män
69,1

80,2

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 325
månadsavlönade i november så hade 80 % en tillsvidareanställning. Andelen män
med tillsvidareanställning är betydligt lägre än tidigare år.

Män

Totalt

7,2
15,6
29,1
19,4
28,7

10,6
18,1
23,3
13,6
34,4

7,9
16,1
27,9
18,2
29,9

Medelålder per förvaltning

KLF
SF
BUF
TF
MBF
Totalt

Andel tillsvidareanställda

Kvinnor

-29
30-39
40-49
50-55
56-		

2015

2016

2017

50,7
48,1
47,3
48,7
46,8
47,9

49,4
47,7
47,0
48,4
44,4
47,4

47,5
47,9
47,4
47,4
44,6
47,5

Medelåldern i kommunen är oförändrad. Detsamma gäller åldersstrukturen
med ett undantag för gruppen 56 + som ökar till följd av att fler stannar kvar i
tjänst till 67 års ålder.
Medelön per kön (kr)

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön
Förvaltning

Män

Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Totalt

20
55
70
52
22
219

Kvinnor
34
369
407
9
25
844

Totalt
54
424
477
61
47
1 063

Antalet tillsvidareanställda var 1 063 personer i november 2017 vilket är
en ökning från föregående år då kommunen hade 1 033 tillsvidareanställda
motsvarande period.
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Kvinnor

2014

2015

2016

2017

27 200

28 048

29 173

29 940

Män

30 313

31 168

31 421

31 950

Totalt

27 791

28 664

29 631

30 533

Medellönen i kommunen har ökat med drygt 700 kr det senaste året vilket är en
ökning med 2,4 %. I denna löneökning ingår årligt löneöversyn samt löneglidning
till följd av rekrytering. Männens medellön är högre än kvinnors men det syns
en tydlig ändring då skillnaden på medellöner har minskat från 3 120 kr till 2 010
kr de tre senaste jämförelseåren. Kommunals avtalsområde har sedan 2015 en
tydlig satsning på undersköterskeyrket vilket är starkt kvinnodominerat. Det har
även gjorts en lönekartläggning och tagits fram en handlingsplan för jämställda
löner.

Personalomsättning per förvaltning (%)
2015

2016

2017

Egen Inkl pension/
Egen
Inkl pension/
Förvaltning Inkl pension/
sjukersättning begäran sjukersättning begäran sjukersättning
KLF
SF
BUF
TF
MBF
Totalt

2,16
12,14
9,41
1,78
9,79
9,79

2,16
8,10
7,44
1,78
9,79
7,37

22,30
9,55
10,75
3,27
12,37
10,47

14,87
6,69
8,99
0,00
8,99
7,87

14,34
7,63
9,38
6,60
8,23
8,71

Egen
begäran
12,55
5,48
7,25
1,65
8,23
6,60

De senaste åren har personalomsättningen ökat men 2017 har omsättningen gått ner.

Fokusområden

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid
2015
KLF
SF
BUF
TF
MBF
Totalt

Långtidssjukfrånvaro (andel > 59 dagar) per förvaltning och totalt i procent

2016		

4,59
8,18
5,37
2,05
3,77
6,18

2017

2,70
8,76
6,01
1,43
7,84
6,73

3,57
9,26
5,31
2,31
6,48
6,63

Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt. De två stora förvaltningar går
åt olika håll. Medan Barn- och utbildningsförvaltningen minskar sin sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter så ökar Socialförvaltningen med 0,5. Kommunen
fortsätter att jobba aktivt med rehabiliteringsarbete och utökat utbud av
friskvårdssubventioner för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron. Ett
beslut om rökfri arbetstid träder i kraft 2018. Anställda har då möjlighet att få
hjälp med att sluta röka genom subventionerade hjälpmedel för rökavvänjning
samt handledning/kurs.

KLF
SF
BUF
TF
MBF
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

32,0
71,2
25,4
55,8
63,2
60,2

55,8
63,0
65,1
0
61,3
63,6

47,4
64,5
62,7
52,4
62,0
63,0

Långtidssjukfrånvaron står för 63 % av den totala sjukfrånvaron. Det är något
mindre än föregående år vilket kan tyda på att arbetet med rehabilitering ger
effekt. Nyckeltalet är beräknat på andelen sjukfallsdagar längre än 59 dagar i
förhållande till totala antalet sjukdagar.

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning
		
KLF
SF
BUF
TF
MBF
Totalt

2016

Män

3,01
9,58
2,63
1,52
3,62
4,50

2017

2016

3,41
9,18
2,15
2,45
4,24
4,51

2,50
8,59
6,74
0,97
11,77
7,41

Kvinnor

2017
3,67
9,28
6,04
1,47
8,66
7,31

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön
Åldersgrupp
> 29 år
30-39 år
40-49 år
50-55 år
50 <

Män
2,43
5,41
5,19
4,73
4,78

Kvinnor
6,07
5,41
7,55
7,89
7,55

Totalt
4,89		
5,41
7,09
7,31
7,01

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och speciellt i gruppen kvinnor 40-49 år
vilket representerar den största gruppen i kommunen. Det är många faktorer
som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och arbetssituationen men även den totala livssituationen, stress och andra hälsofaktorer. Det är
viktigt att arbeta med att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och
psykisk miljö samt när det gäller arbetsorganisation. Kommunen ger möjlighet för
alla anställda till personalvård i form av extern rådgivning av specialistfunktioner
såsom psykolog, familjeterapeut, ekonomisk rådgivare, jurist mm. Tjänsten är
anonym och kostnadsfri för den anställde och går att nå dygnet runt.
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Processer

Att utveckla och förbättra kommunens service till
allmänheten och till näringslivet har hög prioritet. Det
förutsätter i sin tur ett effektivt och strukturerat arbete
internt. Under 2017 har fokus legat på att förbättra rutiner
och arbetssätt med sikte på ökad grad av digitalisering och
självservice. Utvecklingen ska underlätta för invånare och
företag att ta del av kommunens tjänster.
Dokumenthanteringsplaner i mål

Mot slutet av 2017 slutfördes det omfattande arbetet med att ta fram
och besluta om en kommunövergripande dokumenthanteringsplan.
Arbetet har givits prioritet vid samtliga förvaltningar som efter
understöd från kommunledningsförvaltningen, nu alla har beslutade
planer per nämnd. Arbetet fortsätter med översyn av diarieplanen i
syfte att möjliggöra korrekt registrering och hantering av handlingar.
Fastställda dokumenthanteringsplaner är en förutsättning för rättssäker
hantering av handlingar samt för införande av e-arkiv.

Viktiga steg mot e-arkiv

Strömstads kommun har under året varit pilotkommun för införande
av e-arkiv inom en regional satsning på digital lagring av handlingar. Ett
omtag i upphandlingen av system för e-arkivet har försenat tidplanen
för uppstart som nu planeras ske våren 2018.
Arbetet under 2017 har inneburit tät regional samverkan och intern
kompetenshöjning inom allt från arkivering till systemkunskaper.

Nytt analogt arkiv

Arkivet för äldre pappershandlingar har flyttats till ny lokal under 2017.
Samtliga handlingar har sorterats och kontrollerats mot register och
en ny arkivbeskrivning har tagits fram. Kommunen har genomfört
investeringar i lokalen i form av låsbara skåp liksom säkring för brandoch vattenskada. Samtidigt har arkivansvarig genomgått utbildning i
grundläggande arkivhantering utifrån nya riktlinjer. Den nya lokalen är
kommunens slutarkiv och öppnar för mottagande av handlingar från
förvaltningarna i början av 2018.
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Fokusområden

Enhetlig och effektiv kommunikation

Nya arbetssätt och rutiner för effektiv extern
kommunikation har hittat sina former under året.
Etablering av ett förvaltningsövergripande nätverk
skapar förutsättningar för proaktiv kommunikation
till nytta för invånare och företag. Nya och enhetliga
mallar för allt från brev till annonser, affischer,
inbjudningar och broschyrer har tagits fram, allt
sammanfattat i en ny grafisk handbok.

Kartläggning av processer

Kartläggning av interna processer sker löpande med
syftet att effektivisera, förbättra och förenkla. Då
dokumenthanteringsplaner prioriterats under året
har dock planerade kartläggningar inte genomförts
helt enligt plan. Kartläggning och nya rutiner som
har tagits fram under året gäller till exempel hantering av synpunkter samt produktion och implementering av styrdokument.

Översyn av styrdokument

En genomgripande översyn över kommunens
styrande dokument såsom riktlinjer och rutiner har
genomförts under 2017. En rad styrdokument har
uppdaterats, upprättats eller upphävts för att erbjuda god service och för att underlätta efterlevnad
till gällande regelverk. Till nya eller uppdaterade
styrdokument hör resepolicy, kommunikationspolicy, riktlinje för service och bemötande, riktlinje för
sociala medier samt riktlinje för hantering av arkiv.
Ett förvaltningsövergripande arbete för en ärendehandbok slutförs under inledningen av 2018. Syftet
är att skapa en gemensam rutin för hantering av
ärenden från förslag till genomförande av beslut.

Fortsatt digitalisering

Kommunen har sjösatt en ny plattform för e-tjänster under året – Portal Bas. Ett 30-tal nya formulär för digital anmälan och ansökan av allt från
föreningsbidrag till bidrag ur fonder har lagts om på

den nya och mer effektiva plattformen. En förstudie
som ska visa på utvecklingsområden för digitalisering och kvalitetsutveckling har genomförts och ska
redovisas våren 2018. Digitalisering och kvalitetsutveckling hänger nära samman och arbetet fortsätter
under 2018.

Måluppfyllelse

Ovanstående aktiviteter och verksamheter har
bidragit till att Strömstads kommun etablerar ett
effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn
och som strävar mot gemensamma mål. Samtliga
aktiviteter utgör förutsättningar för att Strömstads
kommun ska kunna nominera sig till kvalitetskommun 2030.
Bedömning av måluppfyllelse avseende de långsiktiga målen sker med bakgrund av de nämndmål
som knutits till fokusområdet.
Två av de tre nämndmål som knutits till det långsiktiga målet om etablerat och effektivt internt samarbete är uppfyllt eller delvis uppfyllt medan det
tredje inte uppnåtts. Det långsiktiga målet bedöms
därmed som delvis uppfyllt avseende 2017.
Till det långsiktiga målet att kommunen ska ha
nominerats till kvalitetskommun 2030 har sju
nämndmål knutits. Av dessa bedöms fyra som uppfyllda och tre som inte uppfyllda. Då majoriteten av
nämndmålen är uppfyllda bedöms det långsiktiga
målet delvis ha uppfyllts avseende 2017.

INTERNA MÅL- Processer
Långsiktiga mål

Styrtal/måltal

2030 har Strömstads
kommun etablerat ett effektivt internt samarbete
som styrs av helhetssyn
och gemensamma mål

Måluppfyllelse

Nämndmål
Kommunstyrelsen: Vision och mål är väl
förankrade hos Strömstads kommuns
medarbetare (uppfyllt), Alla processer är
kvalitetssäkrade (inte uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: 2020 ska
samtliga våra processer vara kartlagda
i ett kvalitetsledningssystem (delvis
uppfyllt)
Kommunstyrelsen: Invånarna har
tillgång till tydlig information om
kommunens verksamhet (uppfyllt),
Invånarna deltar i diskussionen om kommunens verksamhet och utveckling (inte
uppfyllt), Kommunen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete (inte uppfyllt),
Kommunen definierar och kontrollerar
tydligt kvalitetskrav vid upphandling
(uppfyllt), Kommunen arbetar aktivt med
innovation och förnyelse (uppfyllt)

2030 har Strömstad
nominerats till Sveriges
kvalitetskommun

Miljö- och byggnämnden: Ökad
kundservice (och NKI) (uppfyllt), Hög
rättssäkerhet (inte uppfyllt)
2030 har Strömstads
kommun höga betyg i
årliga servicemätningar

Kommunstyrelsen: Andel invånare som
får svar på sina frågor vid första kontakten med kommunen (inte uppfyllt), Ökad
Nöjd Kund Index (NKI) bland företag som
haft ärenden hos kommunen inom myndighetstillsyn (inte uppfyllt), Kommunens
webbinformation till medborgarna svarar
på större andel frågor (inte uppfyllt),
Företagsklimatet inom Strömstads kommun rankas högt i en jämförelse med
landets 290 kommuner (uppfyllt)

Ingen nämnd har knutit nämndmål till det långsiktiga målet att kommunen ska ha höga betyg i
årliga servicemätningar. Kommunstyrelsen arbetar
dock direkt mot målet och har knutit fyra styrtal till
det för att mäta måluppfyllelse. På ett av de fyra
styrtalen uppnås delmålen för året medan övriga
tre inte uppnås. Sammantaget bedöms därför det
långsiktiga målet som inte uppfyllt avseende 2017.

Uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått
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Ekonomisk översikt
och analys

Årets resultat för kommunen uppgår till 32,7 mnkr, i jämförelse med budget på 17,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 5,2 mnkr och finansförvaltningen med 10,5
mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett överskott
med 11,7 mnkr.
Övriga större avvikelser i den löpande verksamheten avser Miljö- och
byggnämndens överskott som beror på lägre personalkostnader på
grund av vakanser.
Tekniska nämnden har ett överskott som beror på ökade intäkter
inom hamnverksamheten och skogsavverkning. Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott främst inom resurscentrum, samt inom
vuxenutbildningen.

Koncernens resultat
Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kommunens
helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler
och AB Strömstads Badanstalt. Under AB Strömstadsbyggen ingår dotter-dotterföretagen AB Strömstanet och AB Strömstadsgaragen.
Det samlade resultatet för koncernen uppgår till 40,1 mnkr, att jämföra
med budget 29,4 mnkr. Utöver kommunens budgetöverskott redovisar
även AB Strömstadsbyggen koncern ett resultat på 6,9 mnkr. Bolaget
uppvisar ett tillfredsställande resultat på grund av de investeringar
som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter
har färdigställts med ett gott ekonomiskt resultat. Utvecklingen på
räntemarknaden har också gynnat bolagets positiva resultatutveckling.
AB Strömstads Lokalers resultat på 0,4 mnkr avviker mot budgeterat
resultat på grund av förtidsinlösen av räntederivat samt köpet av AB
Prästmekanikern som belastar resultatet med cirka 1,1 mnkr i och med
ökade avskrivningar. AB Strömstads Badanstalt har ett resultat med 0,2
mnkr.
Under året har kommunen utbetalat aktieägartillskott på 3,6 mnkr till
AB Strömstads Lokaler och 2,0 mnkr till AB Strömstadsbyggen medan
vare sig koncernbidrag eller utdelning har aktualiserats inom koncernen. Köp och försäljning inom kommunkoncernen uppgår till 140,8
mnkr medan fordringar och skulder uppgår till 73,0 mnkr. Övriga förpliktelser inom koncernen är kommunens borgensåtagande gentemot
bolagen på totalt 1 259,7 mnkr. Detta är fördelat på AB Strömstadsbyggen 815,7 mnkr, AB Strömstadslokaler 364 mnkr samt AB Strömstanet
80 mnkr.
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Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktelsen är
16,2 procent. Koncernens totala skulder och eget kapital uppgår till 2 425
mnkr. Av dessa består 1 403 mnkr av långfristiga skulder, vilka minskade
med 60 mnkr sedan föregående år.
Den ekonomiska utvecklingen i bolagen har varit tillfredsställande med
låga räntenivåer, låga vakansgrader och konstant hög efterfrågenivå.
Bedömningen är att risken för framtida vakanser är låg och efterfrågan
är god under överskådlig framtid. Soliditeten i AB Strömstadsbyggen
har ökat och uppgår till 10,0 procent medan den i AB Strömstads lokaler
minskat något och uppgår till 11,2 procent. Den självkostnadsbaserade
hyressättningen som tillämpas inom AB Strömstads Lokaler är känslig för
vakanser.
Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare medan kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta orsaken
är att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom kommunens
egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. I Strömstad ligger
fastigheterna och lånen i de kommunala bolagen. Läs mer om bolagens
verksamheter på sid 45-48.

God ekonomisk hushållning
2010
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god ekonomisk
hushållning. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar ska säkerställa
att ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk
hushållning, både kort- och långsiktigt.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland
annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service
som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. De finansiella målen för
god ekonomisk hushållning utgörs av ett resultatmål samt ett soliditetsmål. Båda dessa målsättningar uppnås under 2017.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa det krävs först och främst en
effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs
kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av
kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och
styrtal ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka
verksamhetsstyrningen, bland annat genom att kommunfullmäktige
antagit en ny styrmodell och genom införandet av ett systemstöd för
planering och uppföljning av verksamhetens mål.

Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har
stärkts sedan delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis
uppfylls är nu 82 procent (57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av
målen bedöms helt uppfyllda avseende 2017 medan endast 18 procent
(fyra mål) av målen bedöms som inte uppfyllda. Även måluppfyllelsen
avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med delåret (74 procent
bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda jämfört med 59 procent i
delårsbokslutet).
Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk
hushållning såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv.
Detta då de finansiella måltalen uppfylls och endast en liten andel av
fullmäktiges långsiktiga mål inte uppfylls. En målsättning för kommande
år är att öka antalet mål som uppfylls helt.

Balanskrav
Det lagstadgade balanskravet anger en miniminivå för resultatet och
innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Vid avstämningen
ska resultatet justeras för bland annat realisationsvinster och förändrad
diskonteringsränta.
Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2010.
mnkr
Årets resultat
Realisationsvinster
Sänkt diskonteringsränta pensionsskuld
Årets balanskravsresultat

2014

2015

2016

2017

12,5
-0,5
0,0
12,0

14,4
0,0
0,0
14,4

37,6
-0,9
0,0
36,7

32,7
-0,9
0,0
31,8

Finansiella mål och riktlinjer
Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2,0 procent av
skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett
genomsnitt över fyra år. För åren 2017-2020 är målet 2,0 procent enligt
budget 2017.

Riktlinjer

Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera
verksamheten över tiden. Då kommunens ekonomiska resultat ligger
i nivå med beslutat resultatmål visar det på att kommunen inte har ett
för högt skatteuttag. Skattesatsen har också varit oförändrad de senaste
fem åren.
Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att
finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning
till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder. Årets investeringar på 141,2 mnkr och ökningen av avsättning
till pensionsfond med 4,0 mnkr har under året finansierats med egna
medel. Från egna medel gjordes även 2013 en avsättning på 20 mnkr till
framtida investeringar. Investeringsfonden består av 8 mnkr och fonden
för strategiska åtgärder av 5,9 mnkr.
Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall,
om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning
som möjligt. Kommunen har under 2017 inte behövt låna medel till
investeringar.
Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna
ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa
självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan ske genom
lån. Årets totala resultat för de tre taxekollektiven är 10,5 mnkr. Avsättning av taxeresultaten görs till investeringsfonder som ska finansiera
framtida investeringar.
Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna
prisutvecklingen. Varje år uppdaterar nämnderna sina taxor och avgifter
vilket samlas i en Taxe- och avgiftsbilaga som beslutas årligen av Kommunfullmäktige i samband med budgeten.
Utifrån ovan kommentarer görs bedömningen att riktlinjerna efterlevs.

Balansmål
Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga
50,0 procent.
Utfall
Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt		
Balansmål, soliditet inkl pensionsskuld		

3,1
51,2
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Finansiell analys
Årets resultat och justerat resultat

2014

2015

2016

Årets resultat i mnkr
12,5
14,4
37,6
2,3
5,5
i % av skatter och utjämning
2,0
				
Justerat resultat i mnkr
2,4
13,9
36,7
i % av skatter och utjämning
0,4
2,2
5,3

2017
32,7
4,5
31,8
4,4

Det justerade resultatet är rensat för balanskravsjusteringar, exploateringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter och kostnader av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer rättvisande resultat,
som indikerar det underliggande verksamhetsresultatet. För 2017 års
resultat är poster för realisationsvinster justerade. Det är på den nivån
som det justerade resultatmålet mäts och trots ett mycket lågt justerat
resultat som kommunen hade 2014 så uppnås resultatmålet över åren
2014-2017.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Procentuell utjämning
Skatt och kommunal utjämning
Verksamhetens nettokostnader

2014

2015

2016

2017

5,1
9,3

4,1
3,9

8,1
4,6

4,9
6,0

God ekonomisk hushållning förutsätter ekonomi i balans. Även om
intäkter och kostnader inte ökar lika mycket årligen så är det viktigt att
följa den genomsnittliga utvecklingen över tiden. Sett över perioden ökar
intäkterna mer än kostnaderna.

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mellan intäkter
och kostnader. Måttet mäter löpande kostnader inklusive finansnetto i
förhållande till skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Generellt anses en total nettokostnadsandel på högst 97-98 procent
innebära en god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta kommuner
klarar att egenfinansiera sina nödvändiga investeringar vid den nivån.
Den genomsnittliga andelen för kommunen uppgår till 96,4 procent över
fyra år.

Investeringsverksamheten
		
Investeringsvolym, mnkr
Självfinansieringsgrad
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Procent

2014

2015

2016

2017

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Nettokostnadsandel före finansnetto
Finansnetto
Nettokostnadsandel totalt
Resultatandel

93,3
4,1
97,4
0,6
98,0
2,0

92,9
4,3
97,2
0,6
97,7
2,3

87,3
4,3
91,6
2,9
94,5
5,5

90,7
4,2
94,9
0,6
95,5
4,5

2015

2016

2017

63,1
75

58,8
76

83,2
77

141,2
47

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan
finansieras med egna medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter
att den löpande driften har finansierats. Ett värde på minst 100 innebär
att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden
över fyra år uppgår till 69. Det innebär att upplåning är aktuellt inom snar
framtid då stora investeringar är igång, främst en omfattande utbyggnad
av reningsverket som kommer att genomföras under de kommande åren.

Risk och kontroll
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
Procent

Nettokostnadsandel av skatter, statsbidrag och utjämning

2014

Strömstad
Medelvärde samtliga kommuner
Medelvärde kommungrupp
Medelvärde 10 000-14 999 invånare

2014

2015

2016

2017

21,8
6,5
2,9
0,5

25,3
9,7
7,1
4,1

28,1

27,6

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme
och visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna
medel. Strömstad har en stark finansiell ställning i jämförelse med
många andra kommuner.

Budgetföljsamhet *)
2015

2016

2017

Kommunstyrelsen
1,9
-1,1
Socialnämnden
-2,1
-0,5
Barn- och utbildningsnämnden
-0,4
0,2
Tekniska nämnden, skattefinansierad
2,5
4,8
Miljö- och byggnämnden
2,6
0,3
Summa nämndverksamhet
-0,4
0,2
				
*) Budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader

Procent

2014

-0,8
0,9
0,8
1,6
4,9
0,9

-0,9
-0,1
0,0
6,9
4,1
0,6

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. Jämfört med
budget redovisade nämnderna ett sammanlagt överskott på 5,2 mnkr.
Som andel av totala bruttokostnader innebär det en budgetavvikelse
på plus 0,6 procent. Det är främst Tekniska nämnden som har en
högre avvikelse som beror på högre intäkter för hamnverksamheten
och avverkning av skog än beräknat.

Finansiell riskhantering

Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella och
operativa risker. Inom kommunen hanteras de finansiella riskerna
enligt finanspolicyn, främst genom avtal med tjänsteleverantörer för
kapitalförvaltning samt för löpande betalningsförmedlingstjänster
och koncernkonto. Det senare avtalet upphandlades under 2012 och
omfattar hela kommunkoncernen. Vad gäller de kommunala bolagens
riskkontroll sker rapportering från Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler i samband med årsredovisningen.
Den finansiella riskkontrollen är tillfredsställande. Uppbyggnaden av
ett kommunövergripande och sammanhållet internkontrollsystem
pågår. De olika nämnderna har kommit olika långt och har därmed
olika grad av förbättringspotential innan internkontrollen kan sägas
vara tillfredsställande.
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Ansvarsförbindelser
mnkr

2014

Totala ansvarsförbindelser
1 391
- varav pensionsförpliktelser inom linjen
270
- varav borgensförbindelser
1 121
1 121
- varav borgensförbindelser egna bolag
				
Borgensförbindelser, kr/inv
Strömstad
88 297
Medelvärde kommungrupp
39 764
Medelvärde 10 000-14 999 invånare
31 492
Medelvärde samtliga kommuner
29 317

2015

2016

2017

1 440
255
1 185
1 185

1 467
247
1 220
1 220

1 513
249
1 265
1 260

92 185
40 519
32 697
30 933

93 271

95 690

Av totala ansvarsförbindelser på drygt 1,5 mnkr utgör borgensförbindelser till de kommunala bolagen 84 procent. Strömstad har under hela
2000-talet funnits med bland de tre kommunerna i landet med högst
borgensåtagande i kronor per invånare. Det beror på att Strömstadbyggen inte använder pantbrev som säkerhet utan kommunal borgen. Men
det beror även på en relativt hög andel kommunala bostäder per invånare, samt att bostadsbeståndet är jämförelsevis nytt, med höga tillgångsvärden. Någon förändring av situationen bedöms inte under överskådlig
tid, då det är brist på bostäder och bolaget lånar till nybyggnation med
kommunal borgen. Sett till nuvarande läge inom fastighetsmarknaden
bedöms marknadsvärdet på fastigheterna mer än väl överstiga det borgensåtagande som kommunen har.

2014

2015

2016

Avgiftsbestämd del, kortfristig skuld
23
24
26
56
59
67
Förmånsbestämd del, långfristig avsättning
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,				
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen
270
255
247
348
339
340
Totalt pensionsåtagande
Ovan belopp är inklusive löneskatt

Ansvarsförbindelse som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 249
mnkr.

Avsättning
Ingående balans 2017
Pensionsutbetalningar
Övriga poster
Utgående balans 2017

2017
27
71
249
347

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till de
anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att kommunen
skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför sig.
Resultatmålet täcker in en del av de stigande kostnaderna, då det finns
marginal för en viss sänkning av resultatnivån i framtiden. Därutöver
har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del
av utgifterna. I tabellen ovan redovisas balansen mellan kommunens
samtliga pensionsförpliktelser och pensionsmedel per sista december
2017. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 32,9 procent av
den totala skulden.
Pensionsportföljens totala marknadsvärde ökade med 5,4 procent.
Fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntefonder följer de
uppsatta riktlinjerna i enlighet med kommunens finanspolicy. Det
gäller även fördelningen mellan svenska och utländska tillgångsslag.
Finanspolicyns riktlinjer för etiska placeringar uppfylls då kommunen
enbart placerar inom etiska fonder.

Pensionsförpliktelser

Händelse
67 029
-1 921
5 887
70 995

Inom linjen
247 160
-11 284
12 713
248 589

Totala pensionsförpliktelser
314 189
-13 205
18 600
319 584

Summa

319 584

Totala pensionsförpliktelser
Händelse

Pensionsåtagande
mnkr

Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, redovisas
som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas som en skuld.
Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat med 15 mnkr, 21
procent, sedan 2014. En större ökning skedde mellan 2013 och 2014, som
berodde på sänkt diskonteringsränta för framtida pensionsutbetalningar
till följd av det långvarigt låga marknadsränteläget. Årets ökning på 3 mnkr
som är lägre än året innan (8 mnkr) som berodde på att allt fler personer
tjänar över den lönebrytpunkt som gäller för rätten till intjänande av den
förmånsbestämda delen.
Det finns inget i antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och som kan leda till betydande ekonomiska
konsekvenser.

Ingående balans 2017
Köp inom portföljen
Total värdeförändring
varav direktavkastning
direktavkastning i %
totalavkastning i %
Utgående balans 2017
Återlånade medel*
Summa

Totala pensionsRäntefonder
Aktiefonder
förpliktelser
Ränte- Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Marknadsfonder
värde
värde
värde
värde
värde
65 791
68 918
38 067
42 275
103 858 111 192
-3 202		
4 536		
1 334
-3 202
-3 777
4 536
9 752
1 334
5 974
1 291		
0		
1 291
2,0%		
0,0%		
1,2%
-5,5%		
23,1%		
5,4%
62 589
65 140
42 603
52 027
105 191 117 167
214 393
				
319 584

* Återlånade medel avser skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade
pensionsmedel
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Exploateringsredovisning
Det som under 2017 präglat Strömstad kommuns
mark- och exploateringsverksamhet har varit utveckling av den nya stadsdelen på Canningområdet.
I det fortsatta arbetet med Canningområdet har det
under 2017 arbetats fram samrådshandlingar baserat
på det vinnande bidraget från Riksbyggen. Förslaget
innefattar drygt 400 bostäder och samrådshandlingarna kommer att ställas ut under första kvartalet
2018.
En markanvisning med anbudsförfarande har
anordnats för planområdet på Hjältsgård i Skee där
området avses säljas till högstbjudande. Området
innehåller cirka 25-30 boendeenheter beroende på
typ av byggnation. Anbudstävlingen beräknas vara
avgjort andra kvartalet 2018.
Planarbetet för Mällbygård (tidigare Mällbydalen S)
har under 2017 påbörjats. Området beräknades tidigare omfatta cirka 100 boendeenheter och då främst
byggnation för rad-/parhus samt flerbostadshus.
Nu undersöks även möjligheten att placera ett särskilt
boende inom området.
Ett programsamråd hölls för Rådhusberget årsskiftet 2016/2017, där Miljö- och byggnämnden i maj
2017 beslutade att detaljplanearbete ska innefatta
alternativet ”Toppen”. Det kommer att innehålla cirka
285 boendeenheter.
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Exploateringsredovisning
Belopp i tkr

Detaljplanarbetet för framtagandet av cirka 10 villatomter på Tjärnö har under året påbörjats där nästa
steg är ett samråd för detaljplanen, vilket beräknas
till våren 2018.

Bokfört värde
år 2016

Områden
Bastekärr
38 140
Hålkedalen 1:27
3
Hålkedalen hamn
2 325
2 071
Övriga
Mark för verksamhet
42 540
		
Canningområdet
12 454
Hjältsgård 1:27
13
90
Mällbygård
Mällbyhöjd
2 601
Koster/Tjärnö
138
Övriga
1 350
Mark för bostäder
16 646
			
Bokfört värde exploateringsverksamhet
59 186
		

Bokfört värde
år 2017

Förändring
netto

38 144
4 078
2 325
2 071
46 619

4
4 075
0
0
4 079

16 551
228
151
2 601
399
1 916
21 847

4 097
215
61
0
261
566
5 201

68 465

9 279

Investeringsredovisning 2017
Årets investeringar uppgick till 141,2 mnkr, att jämföra med budget på 328,1 mnkr.
Inom KS förvaltning är den största posten renovering
av Stadshuset. Övriga investeringar avser IT-verksamheten samt utveckling av verksamhetssystem.
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2017 uppgick till 5,7 mnkr uppdelat på flera
investeringsobjekt. Införande av skalskydd på gymnasiet är den enskilt största investeringen. I övrigt
utgörs de största investeringsobjekten av inköp av
skolmöbler och kopiatorer.
De investeringsmedel som beviljats för Socialförvaltningen 2017 har, i allt väsentligt, använts enligt plan.
Dock har inte alla beviljade medel inom projektet
Ombyggnation Vård/Omsorg utnyttjats. Ingen överföring till kommande år kommer ske av dessa medel.
De samlade investeringarna i Miljö-och byggnämndens verksamhet under 2017 uppgår till 9,3 mnkr.
Största delen av investeringsvolymen utgörs av
nyinvestering i ny stegbil samt förstainsatsfordon till
räddningstjänsten. Övriga investeringar avser nytt
ärendehanteringssystem till nämndens verksamheter,
reinvestering i räddningsmaterial samt inköp av ny
skrivare till förvaltningen.
Årets större investeringar inom Tekniska nämndens
skattefinansierade verksamhet har varit uppstart av
byggnation för Kustbevakningen samt kaj, projektering inför ombyggnationen av färjeläget, belysning

Exploateringsredovisning
Investeringsredovisning
Belopp i tkr

av gång- och cykelbana från Skee in till Strömstad,
etablering av cykelstråk i centrum samt renovering av
nedre bron vid Strömsån.
Det stora investeringsprojektet inom VA-verksamheten är utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Projektet följer uppsatt projektplan och väntas
vara klart våren 2019. Andra större investeringsprojekt är Öddö/Skeppshället, dagvatten Seläter samt
reningsverk Svinesund. Under 2017 har verksamheten även påbörjat investeringsprojekt i Flöghult
och projekt avseende dubbel råvattenledning
Blomsholm/Färingen.
Inom Avfallsverksamheten har investering skett i
en ny hjullastare för ÅVC-centralen, eltruck samt
containers.

Total budget
år 2017

Investeringar
år 2017

Skattefinansierad verksamhet		
Kommunstyrelse		
Vsh-relaterade invest i hyrda lokaler
9 156
7 811
Konstnärlig utsmyckning
620
10
IT-verksamheten/Verksamhetssystem
4 673
2 478
Summa Kommunstyrelse
14 449
10 299
Socialnämnd		
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg
650
304
Summa Socialnämnd
650
304
Barn- och utbildningsnämd		
Säkerhetsskydd Strömstiernaskolan
500
95
Skalskydd Gymnasiet
2 348
2 180
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kultursk
2 820
2 590
Summa Barn- och utbildningsnämnd
5 668
4 866
Miljö- och byggnämnd		
Räddningstjänst
9 525
8 513
Miljö-, hälsoskydd- och byggavdelning
1 886
834
Summa Miljö- och byggnämnd
11 411
9 348
Teknisk nämnd		
Hamnar
82 608
9 059
17 999
10 688
Infrastruktur och allmän renhållning
100 607
19 747
Summa Teknisk nämnd
Summa Skattefinansierad verksamhet

132 785

44 563

Taxefinansierad verksamhet		
Teknisk nämnd		
Vatten och avlopp		
Vatten- och avlopp Flöghult
5 013
2 241
Dubblering råvattenledn Blomsholm-Färingen
19 774
30
Reningsverk Svinesund
4 500
4 554
Projekt VA Öddö (Skeppshället)
13 432
14 697
Utbyggnad av Österröd
137 330
66 185
Avloppsledningar till/från Österröd
5 199
2 017
Övrigt Vatten och Avlopp
7 200
5 513
Summa Vatten och Avlopp
192 448
95 237
Avfallshantering
2 912
1 429
Summa Avfallshantering
2 912
1 429
Summa Taxefinansierad verksamhet
195 360
96 667
Summa Investeringsredovisning
328 145
Markförsäljning		
Försäljning inventarier		
Summa försäljning av anläggningstillgångar

141 230
-550
-301
-851

Netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar

140 379
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Hållbarhetsredovisning
2017 års hållbarhetsredovisning beskriver lokala utmaningar och insatser i fråga om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består
av 17 globala mål och en mängd delmål. I agendan betonar man att de
tre olika perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika
viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

procent år 2016), 32 procent upplever sig otrygga (47 procent år 2016).
Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en lugn, liten
stad/kommun där många känner många. De flesta är trygga under dagtid och där det finns bra belysning. De som upplever otrygghet anger
rädsla för att gå ensam på kvällar och nätter som anledning.

Under våren anordnades det tillfällen med organiserad strandstädning
för allmänheten att samla in det skräp som kommer med havet. Flera
initiativtagare finns och en möjlighet att beställa hämtningar av kommunens båt för detta på de platser som är svårtillgängliga. Under hela
sommarsäsongen städar kommunen och Kosterhavets nationalpark.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Arbete för ökad delaktighet och trygghet

Förutsättningar för hållbar utveckling

Under 2017 har kommunen bjudit in till ett flertal dialogmöten med
medborgare där bland annat aktivitetsytor och mötesplatser i det
offentliga rummet har diskuterats. I arbetet med att hitta en lämplig
plats för anläggande av skatepark har kommunen nära samarbete med
en grupp ungdomar i åldrarna 12-25 år. Det pågår även ett arbete med
att ta fram former för ungdomsinflytande som till exempel ungdomsfullmäktige. Arbetet fortsätter under 2018.

Vision 2030 säger att Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun,
det gäller inte bara kommunens egna verksamheter utan alla aktiviteter inom våra gränser. Transporter är den sektor som har den största
andelen av klimatpåverkande utsläpp.

Strömstads kommuns arbete med hållbarhet utgår bland annat
från det övergripande målet för folkhälsan att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I
kommunens folkhälsoplan är barn och unga en prioriterad målgrupp.
Jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor
är prioriterade målområden.

Delaktighet, viktigast för hållbar utveckling
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande
förutsättningarna för en god hållbarhet. Enligt Agenda 2030 kräver
ökad delaktighet “ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och
representativt beslutsfattande på alla nivåer” (FN 2016). När individer
och grupper upplever att de inte har möjlighet att påverka sina egna
livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner de i mindre utsträckning
tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och utanförskap
uppstår. Grupper med lågt valdeltagande har till exempel en lägre självskattad hälsa än de med högre valdeltagande.
Tillit och trygghet skapar också förutsättningar för hållbar utveckling.
De som har ett lågt socialt deltagande1 rapporterar i högre grad ohälsosamma levnadsvanor, lågt emotionellt stöd2 och låg grad av trygghet.
25 procent av invånarna i åldern 16-84 år i Strömstads kommun saknar
tillit till andra (riket 28 procent). Tilliten i Strömstads kommun har ökat
sedan 2010.
I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun en trygghetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. År
2017 upplevde 64 procent av de som svarat på enkäten sig trygga (51
Socialt deltagande omfattar exempelvis fritidsaktiviteter, föreningsmöten och sociala nätverk.
om livets stress och problem. 3 https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

1

36

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonventionen
och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som styr kommunens verksamheter. I Strömstad pågår arbetet med att implementera
barnkonventionen genom barnkonsekvensanalys i budgetarbetet.
Hälften av ungdomarna i åldern 13-19 år uttrycker att de vill vara med
och påverka i frågor som kommunen.3 Vi har ett behov av att fortsätta
arbetet med ungdomsfullmäktige eller andra former för ökad möjlighet
till inflytande för unga.
Kulturhusets utformning har varit aktuellt under hela året, och en
nära kontakt mellan kommunen och Kulturhusföreningen Skagerack
har fört arbetet framåt. Föreningen är öppen för kulturföreningar och
privatpersoner och är ett tydligt exempel på delaktighet i samhällsutvecklingen.
Delaktighet i form av medborgarförslag har bland annat resulterat i
belysning av cykelvägen mellan Strömstad och Skee vilket är en hållbar
satsning ur alla aspekter.
Evenemanget Strömstad in light i november involverar många krafter
i samhället, däribland kommunen. Syftet är att ge kunskap och skapa
diskussion. Inbjudan till dialog fanns gällande framtida transporter,
mat och energi. Formella dialoger på temat trygghet och nya lekplatser
hölls under dagen. Inspel, förslag och idéer tas tillvara inom bland
annat arbetet med fördjupad översiktsplan för Strömstad/Skee.

Kommunen erbjuder energi- och klimatrådgivning för alla privatpersoner och företag. Rådgivarna berättar att de flesta frågor från invånare
och verksamheter under året har handlat om solceller. Flera föreläsningar och en studiecirkel om detta har ordnats under året.
Parkeringsbussar har funnits även i år och fungerar som stadstrafik
och även för att transportera resande från infartsparkeringar, detta för
att minska biltrafik i centrum sommartid. Uppgifter från bussbolaget
som trafikerar anger att samtliga kollektivtrafikbussar som utgår från
Strömstad körs på HVO som är ett fossilfritt bränsle.
Strömstad är den kommun i landet med flest laddpunkter per invånare
(elbilsstatistik.se) Företag med kunskap om elbilar och laddinfrastruktur finns i kommunen, de har under året bjudit in till visning och
provkörning. Kapacitetsbrist i elnätet gör att utbyggnad av laddinfrastruktur ibland hindras, detta har bland annat Strömstadsbyggen AB
råkat ut för. En plan för utbyggnad av laddinfrastruktur, framförallt för
kommunens bostäder och lokaler, kommer att slutföras under början
av 2018.
Ett annat viktigt bränsle i omställningen är biogas, under slutet av
året påbörjades uppförandet av en biogasmack i Strömstad vilket ger
ytterligare möjligheter till fossilfria transporter.

Emotionellt stöd innebär att ha någon närstående som kan ge personligt stöd och som man kan tala ut med

2

Hållbarhetsredovisning

Kommunens fossilfria resor i siffror
Ett nyckeltal för hur den kommunala organisation bidrar till fossilfrihet är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, vid
utgången av 2017 är det 23 procent.

Körsträcka km per bränsletyp 2017
El
15 535

Jämlika och jämställda livsvillkor

Sysselsättning

Skillnaden i hälsa både inom och mellan olika grupper i samhället ökar. Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och
hälsa. Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna
val av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har
eftergymnasial.

Den totala arbetslösheten i Strömstads kommun har ökat något
sedan 2012. Skillnaden mellan kvinnor och män är störst bland
ungdomar, 4,7 procent kvinnor och 7,8 procent män. Motsvarande
siffror totalt är kvinnor 5,1 procent och män 7,3 procent. I jämförelse med riket har Strömstad lägre arbetslöshet. (Folkhälsomyndigheten)

Utbildningsnivå Eftergymnasial 24-74 år

Arbetslösa eller i program per år

Strömstad totalt

12

Riket totalt

10
Andel i procent

Ett par företag har deltagit i projektet Cykelvänlig arbetsplats4, här
har man uppmärksammat vilka kriterier som gör att de anställda kan
och vill cykla i tjänsten samt till och från jobbet. En rad åsikter från
ytterligare arbetsplatser om möjliga förbättringar för ökat cyklande
har tagits emot under projektet gång.

Strömstad män
Riket män
Strömstad kvinnor
Riket kvinnor
0

Etanol
431 544
Diesel
650 416

Bensin/Elhybrid
152 261
Bensin
306 252

Utfall av bränsleanvändning i kommunens fordonspark 2017. Jämfört
med år 2016 har andelen etanol ökat och andelen diesel minskat.
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Utbildningsnivå
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val av
livsstil och arbete. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad liksom i resten av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket
men ungefär i nivå med kommunerna i Norra Bohuslän.
Kvinnor i Strömstad har högre utbildningsnivå än män. Under den
senaste treårsperioden har kvinnors utbildningsnivå i kommunen
ökat medan männens har minskat något. År 2016 hade totalt 28
procent i Strömstads kommun eftergymnasial utbildning5, 24 procent av männen och 32 procent av kvinnorna.

Strömstad kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner, ett av de gemensamma nyckeltalen som mäts varje år är
mängden CO2 som varje anställd producerar vid bilresor i tjänsten.
Strömstads tal för 2017 är 0,28 ton/anställd vilken är en ökning
sedan tidigare år.

4

8

Psykisk hälsa
Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar att 15 procent av
kvinnorna i Strömstad och 11 procent av männen upplever nedsatt
psykiskt välbefinnande. Motsvarande siffror för 2011 var 16 procent
för kvinnorna och 14 procent för männen. Jämfört med Västra
Götalandsregionen är det lägre siffror än genomsnittet. Enligt
Folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsoutmaningen under de kommande åren. I Sverige har psykisk ohälsa hos
barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. För unga
vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. (Källa: Socialstyrelsen)
Strömstads kommun har under 2017 uppmärksammat psykisk
ohälsa genom en temavecka i november. Veckan fylldes med
föreläsningar för så väl allmänhet som personal inom kommunen.
Temaveckan kommer att bli en årligen återkommande aktivitet.

www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB.

5
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Redovisning nämnder
Kommunstyrelsen

Ordförande Peter Dafteryd
Förvaltningschef Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik,
kommunikation samt stöd och service inom ekonomi, IT och personal.
Ekonomiskt resultat för 2017

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,7
mnkr. Det finns två större negativa budgetavvikelser.
Den ena är på kommunledning vilket avser förändringen avseende ledningsfunktionen inom Barn
och utbildningsförvaltningen. Merkostnaderna för
perioden mars till och med oktober har belastat
kommunledningen.
Kultur- och fritidsverksamhetens underskott hänförs
till Aktivitetshallen där intäkterna inte når budgeterad
nivå. Detta var känt vid årets början.
Revisionsnämnden visar på ett mindre underskott
relaterat till konsultkostnader. Kommunstyrelsens
kostnader för arvoden ligger högre än budget. En
analys visar att orsaken är att budgeten inte räknats
upp.
Ett större budgetöverskott finns inom HR där bland
annat utbildningskostnaderna varit lägre med
anledning av flera utbildningar till chefer genomförts
internt. Även Utvecklingsavdelningen, utöver kulturoch fritid, har ett överskott som främst handlar om
svårigheter att hitta konsultstöd i arbetet med fördjupade översiktsplaner.

Näringslivsstrategi som visar vägen

Kommunfullmäktige antog en ny näringslivsstrategi
för Strömstad. Strategin är framtagen i ett samarbete
mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun. Strömstads kommuns ambition är ”det ska vara
positivt att driva företag i Strömstads kommun” och
utifrån detta ligger fokus på utveckling inom fem följande områden; varumärket Strömstad, näringsliv och
företag, bygga/bo, infrastruktur och kommunikationer samt skola, utbildning och kompetensförsörjning.
Under året har flertal arbetsgrupper tagit fram konkreta handlingsplaner för att uppnå strategins syfte

och mål. Upprättande av ett nytt kompetensråd där
näringsliv, kommun och andra organisationer deltar
är resultatet av en sådan arbetsgrupp.

KOMMUNSTYRELSEN
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledning
Utvecklingsavdelning
Kultur och fritid
Kommunikationsavdelning
Personalavdelning
Ekonomiavdelning
IT-avdelning och växel
Summa

Utfall
3 134
2 483
8 527
6 458
13 315
9 010
6 838
10 393
12 011
72 169

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
2 995
2 274
7 847
7 019
12 598
8 927
7 476
10 273
12 035
71 444

-139
-209
-680
561
-717
-83
638
-120
24
-725

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis
inom flertalet fokusområden och i detta avsnitt ges
korta kommentarer till måluppfyllelsen. Utvecklingen
går åt rätt håll inom flera målområden även om inte
alla mål kunnat nås under året.
Kommunen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Under 2017 har en systematisk uppföljning
genomförts av styrdokument. Ny målstyrningsmodul
infördes 2017 med syfte om effektivare, kontinuerlig
måluppföljning. Fortsatt utveckling kommer ske med
uppföljning av kvalitetsmål under perioden fram till
2020 då målen inte är uppfyllda.
Kommunen arbetar aktivt med innovation och förnyelse. Målet är uppfyllt genom att Strömstad kommun
deltar inom Kommunakademin Väst. Dialog pågår
också om högskoleförberedande kurs i Strömstad
med Högskolan Väst. Miljö- och byggförvaltningen
har pågående dialog med högskolor i södra Sverige
kring framtida samverkan med studenter som läser
till ingenjörer.
Kommunstyrelsen har under hösten 2017 haft en
heltidspraktik från högskolan Väst som jobbat inom
utvecklingsavdelningen.
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Socialnämnden

SOCIALNÄMND
Belopp i tkr

Ordförande Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef Monica Birgersson
Socialnämnden ansvarar för att ge Strömstads invånare social omsorg. Verksamheten omfattar
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar
också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, konsumentrådgivning och
bostadsanpassning.
Ekonomiskt resultat för 2017

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på -0,5
mnkr. Effektivare resursplanering för personal inom äldreomsorg och stöd/service tillsammans med sålda platser
till annan kommun, försenad uppstart av cirkulationstvätt,
lägre kostnader än förväntat för färdtjänst och bostadsanpassning ger positiva avvikelser. Dessa reduceras av
negativa avvikelser när det gäller försörjningsstöd liksom
placeringskostnader inom barn/unga och missbruk och
konsultkostnader till följd av rekryteringssvårigheter
främst gällande socialsekreterare, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter. Kostnaderna för köp av boendeplatser
på gymnasium i annan kommun har ökat. Vidare är personalkostnaderna inom vård och omsorg höga till viss del
beroende på höga sjukskrivningstal, men också på grund
av att omställningen till bättre anpassning av bemanning
och resursplanering dragit ut på tiden.
Outhyrda lägenheter inom blockförhyrningen har bidragit
till negativa avvikelser. Stora avvikelser när det gäller försörjningsstöd kompenseras till viss del med balanskontomedel. Placeringar på skyddat boende rörande våld i nära
relationer ger en kostnad som det inte finns budgeterade
medel för.

Händelser under året

Liksom föregående år har 2017 handlat mycket om
ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar
och verksamheterna knutna till dessa målgrupper. Det
har genererat hög arbetsbelastning, många nya lagar
och direktiv har antagits på nationell nivå vilket gjort
det nödvändigt att omstrukturera arbetet och ställa om
verksamheter på både kort och lång sikt.
Arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra förvaltningsledningens arbetsuppgifter, insatser för att ta emot
ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar samt
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att anpassa verksamheter knutna till dessa målgrupper
pågår. Rekryteringssvårigheterna har påverkat verksamheten. Översynen av förändrade lokalbehov utifrån nya
och ändrade behov inom flera verksamhetsområden har
fortsatt under året.
Förvaltningen har använt beviljade projektmedel inom
flera verksamheter exempelvis projektmedel från
socialstyrelsen för att finansiera aktivitetsombud och
metodstödjare inom vård och omsorg. Under året har
nämnden fortsatt arbetet med vision 2030 där målarbete
och implementering av värdegrunden har varit i fokus.
Fortsatt implementeringsarbete av IBIC (Individens behov
i centrum) har genomförts under 2017, vilket bland annat
innefattar nya mallar samt utbildning för handläggare.
Särskilda satsningar på exempelvis suicidprevention,
temavecka ”Psykisk hälsa” samt nytt stroketeam i samverkan med primärvården.
Under året har diskussioner pågått kring miljö med fokus
på välfärd och folkhälsofrågor. Utgångspunkt har varit
kommunens övergripande mål vilka finns beskrivna i
budget 2017.

Måluppfyllelse

Många av de uppsatta målen är uppfyllda under 2017.
- Målet rörande samverkan för att tillvarata gemensamma resurser är uppfyllt.
- Målet om kostnad per säbo-plats är uppfyllt.
- Målet som rör brukartid hemtjänst är ej uppnått.
- Målet om en ekonomi i balans är delvis uppnått.
- Strömstad visar på goda resultat i den nationella
brukarundersökningen när det gäller nöjdhet både
inom särskilt boende och hemtjänst.

Gemensam administration
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg
Stöd och service
Vård och omsorg
Summa

Utfall
9 307
39 792
51 872
143 137
244 107

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
9 664
37 093
52 937
143 903
243 597

357
-2 699
1 065
766
-510

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande Kerstin Karlsson
Förvaltningschef Nicklas Faritzon

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, annan pedagogisk verksamhet,
fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola, särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, resurscentrum, kulturskola,
kommunens gemensamma måltid- och städenhet, skolskjutsar samt bibliotek.
Nämndens ekonomiska resultat

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott
jämfört med budget för 2017 med 0,1 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2017 uppgick till 5,7 mnkr uppdelat på flera
investeringsobjekt. Införande av skalskydd på gymnasiet är den enskilt största investeringen på 2,2 mnkr. I
övrigt utgörs de största investeringsobjekten av inköp
av skolmöbler (1,5 mnkr) och kopiatorer (0,5 mnkr).

Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-2,1
mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 0,8
mnkr) försämrar nämndens resultat med 1,3 mnkr.
Nettobudgeten uppgick för 2017 till 332,5 mnkr för
nämndens verksamhetsområde och totalt sett uppvisar verksamheten en god budgetföljsamhet. Trots att
barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört med budget finns budgetavvikelser som
både är positiva och negativa inom verksamheterna.
De största positiva avvikelserna finns inom Resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. Den största
negativa budgetavvikelsen finns inom måltidsverksamheten.

Nettokostnads- och personalekonomisk
utveckling
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för
2017 uppgick till 332,4 mnkr att jämföra med nettobudgeten på 332,5 mnkr.
Nettokostnaderna har ökat med 18,4 mnkr eller cirka
5,8 procent mellan 2016 och 2017. De största nettokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar
som uppgår till cirka 6,5 mnkr och ökade interkommunala kostnader för skolplatser i annan kommun
med ca 3,8 mnkr. I övrigt är nettokostnadsökningen
ett resultat av volymökningar i verksamheterna.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Belopp i tkr
Biblioteksverksamhet
Kulturskolan
Asyl
Förvaltningsgemensam verksamhet
Särskola/Särvux
Måltid
Städ
Skolskjuts
Grundskola/Förskoleklass
Resurscentrum
Gymnasium
Kommunal vuxenutbildning
Förskole- och fritidsverksamhet
Förändring semesterlöneskuld
Lägre arbetsgivaravgift för äldre
Summa

Utfall
5 514
2 918
4 400
10 311
7 930
34 898
10 087
9 165
101 909
17 929
39 629
5 450
80 922
2 108
-807
332 363

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
5 677
3 013
4 400
10 237
8 240
31 477
9 978
9 700
102 585
19 782
39 167
7 241
80 980
0
0
332 477

163
95
0
-74
310
-3 421
-109
535
676
1 853
-462
1 791
58
-2 108
807
114

Nämndens totala investeringskostnader för året
uppgick till 4,9 mnkr.

Måluppfyllelse
Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål, men
ambitionsnivån för 2017 har i några fall inte kunnat
nås fullt ut.
När det gäller elevernas måluppfyllelse för 2017
visar betygsstatistiken att det är fler elever som fått
betyg i alla ämnen och blivit behöriga till nationellt
gymnasieprogram. Andelen elever i årskurs 9 med
betyg i samtliga ämnen har ökat från 60 procent till
68 procent och andelen behöriga elever har ökat från
76 procent till 80 procent.
Nämndens mål om att öka andel ekologiska livsmedel
till minst 27 procent har uppnåtts, då andelen för
2017 landade på 28,4 procent.
Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som
sökt Strömstad Gymnasium var 2017 82 procent. Det
är en större andel än nämndens målsättning på 75
procent.

Till följd av volymökningar har antalet anställda
under 2017 ökat från 588 till 638 st.

41

Miljö- och byggnämnden
Ordförande Bengt Bivrin
Förvaltningschef Michael Olsson
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och tillsyn
inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för
kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst.
Ekonomiskt resultat 2017

Miljö- och byggnämndens resultat 2017 visar ett överskott
i förhållande till budget om ca 1,8 mnkr. Årets positiva ekonomiska resultat beror, liksom tidigare år, till största delen
på lägre personalkostnader än budgeterat (1,5 mnkr).
Även lägre kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) än
budgeterat (0,6 mnkr) på grund av försenade investeringar
stärker nämndens resultat. Något högre driftskostnader än
budgeterat (0,2 mnkr) samt lägre intäkt (0,3 mnkr) sänker
det samlade resultatet.
Samtliga verksamheter undantaget räddningstjänsten
visar en positiv budgetavvikelse avseende helåret 2017.
Nämndverksamheten och förvaltningens administrativa
avdelning uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört
med budget. Orsaken är lägre kostnader för avskrivningar
(försenad investering i verksamhetssystem), övrig drift och
personal.
Plan- och byggavdelningens resultat (Planering, granskning
och mätning samt Bygg) visar en positiv avvikelse om 0,9
mnkr vilket förklaras av lägre kostnader för personal och
bättre intäkt än budgeterat. Högre kostnader för övrig
drift på grund av inköpta konsulttjänster minskar årets
överskott.
Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens överskott om 0,5
mnkr förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.
Ett flertal vakanser, som är anledningen till de låga personalkostnaderna, har även inneburit att verksamheten inte
hunnit med allt planerat arbete. Detta har i sin tur lett till
lägre intäkt än vad som fanns i budget vilket minskar det
positiva resultatet.
Räddningstjänstens underskott beror på högre personalkostnader inom de utryckande deltidsverksamheterna
på räddningsstationerna i Strömstad och Skee (0,9 mnkr)
och högre övriga kostnader än budgeterat (0,2 mnkr). Ett
stort antal larm och svårighet att bemanna deltidsstationerna med ordinarie personal är de främsta orsakerna till
den höga kostnaden under året. Den negativa avvikelsen
kompenseras av lägre kapitalkostnader än budgeterat (0,4
mnkr), en försäljning av fordon i samband med ny investering (0,2 mnkr) samt lägre personalkostnader i administrationen och på räddningskåren på Koster (0,2 mnkr).
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Verksamheten under 2017

En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd
mot olyckor.
Under året har förvaltningen slutfört arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem vilket bland annat inneburit
att utveckling av rutiner och ärendeflöden utgjort huvuddelen av verksamhetens utvecklingsarbete under året. I
övrigt fortsätter personalomsättning och nyrekrytering
vara en stor utmaning för miljö- och byggförvaltningen.
Arbetet med de två stora detaljplanerna på Myren och
Canning har intensifierats under 2017. När det gäller Myren har mycket tid gått till att få ihop alla olika utredningar
som genomförts. Planen skickades ut på granskning i
slutet av året och ett antagande beräknas i början av 2018.
En projektgrupp har gjort ett stort arbete med att driva
Canningplanen vidare utifrån den markanvisningstävling
som avgjordes 2016.

Måluppfyllelse

Av nämndens 16 mål har endast fem till fullo uppnåtts. Av
målen bedöms vidare fem som delvis uppfyllda och övriga
sex har dessvärre inte uppnåtts.
Nämndens högst prioriterade mål om att skapa 200 nya
byggrätter under året har inte uppnåtts. Under året har
nämnden antagit två detaljplaner som inte givit några nya
byggrätter för bostäder. Då både Canning- och Myrenplanerna beräknas gå till antagande 2018 förväntas dock cirka
700 nya byggrätter under nästa år. Under 2017 har vidare
33 förhandsbesked beviljats vilka ger byggrätter för 64-98
nya bostäder i flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbostadshus. Nämnden har fattat 287 bygglovsbeslut vilka
tillsammans ger bygglov för 15 enbostadshus, 34 fritidshus
och 95 lägenheter fördelat på 2 projekt.
Trots den låga måluppfyllelsen har kvalitet och effektivitet
i flera delar av verksamheten stärkts under året. Exempelvis har den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov
varit under fem veckor andra halvåret 2017 (att jämföra
med lagstiftningens krav på 10 veckors handläggningstid).

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Belopp i tkr
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Planering, granskning, mätning
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Bygg
Förändring semesterlöneskuld
Summa

Utfall
6 242
1 925
2 536
15 768
1 321
-141
27 792

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
6 785
2 822
2 995
15 465
1 341
0
29 408

543
897
459
-303
20
141
1 758

Tekniska nämnden

TEKNISKA NÄMNDEN
Belopp i tkr

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och vägunderhållning, parker, natur- och
grönområden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av annan
nämnd eller bolag, kommunens hamnverksamhet, Näsinge flygplats samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och
avloppsförsörjning, hantering av avfall samt fjärrvärmeverk.

Teknisk nämnd och förvaltning
Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats
Allmän platsmark
Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m.
Service och inköp, fordon, maskiner
Allmän markreserv
Allmän renhållning
Hamnverksamhet
Skattefinansierad verksamhet

Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef Roland Kindslätt

Ekonomiskt resultat 2017
Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämndens resultat för 2017 visar ett överskott om drygt 4,5 mnkr jämfört med budget. Nämndens totala intäkter uppgår till 55,2 mnkr jämfört
med budgeterade intäkter om 50,0 mnkr, vilket ger en
ökning med 5,2 mnkr. Merparten av intäktsökningen
avser intäkter ifrån hamnverksamheten (3,4 mnkr)
samt intäkter avverkning av skog (1,2 mnkr).
Nämndens totala kostnader uppgår till 66,0 mnkr
jämfört med budgeterade kostnader om 65,3 mnkr,
vilket ger en ökning med 0,7 mnkr. Trots att nämnden
uppvisar ett positivt resultat jämför mot budget finns
det budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom nämndens verksamheter.
Teknisk nämnd och förvaltning visar ett underskott på
1,0 mnkr. Underskottet beror bland annat på ökade
personalkostnader netto med 0,8 mnkr som delvis
kan förklaras av två pensionsavgångar, där personal
gått parallellt samt timanställd personal. Kostnader i
samband med flytten till fastigheten Mekanikern på
Prästängen påverkar också resultatet negativt med 0,4
mnkr för 2017.
Allmän renhållning visar ett underskott på 0,3 mnkr
vilket kan förklaras av att Strömstad kommun tagit
över renhållningen av kommunens offentliga toaletter.
Detta har genererat ökade personalkostnader samt
ökat underhåll av toaletterna.
Nettoresultat för hamnverksamheten uppgår till
3,2 mnkr som kan förklaras av högre intäkter från
hamnavgifterna jämfört med budget. Utvecklingen av
resandet i färjetrafiken har ökat i större omfattning av
vad som antogs i budgeten för 2017. Hamnverksamheten uppvisar ett överskott på 3,1 mnkr, vilket främst

Utfall
-3 888
-14 046
-3 096
-528
-1 676
404
-2 459
14 479
-10 810

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
-2 883
-14 266
-3 429
-129
-2 100
-1 751
-2 140
11 341
-15 357

-1 005
220
333
-399
424
2 155
-319
3 138
4 547

kan förklaras av ökade intäkter från rederierna och
gästhamnarna. Totala intäkter från rederierna är 22,8
mnkr 2017 jämfört med budgeterade intäkter på
20,0 mnkr. Intäkterna från gästhamnarna har också
ökat under 2017 och uppvisar ett utfall på 3,0 mnkr
jämfört med budget om 2,4 mnkr.
Juristkostnader i färjeläget har finansierats av
finansförvaltningen med 134 tkr på samma sätt som
tidigare år.

Måluppfyllelse

Av nämndens 11 mål har fyra stycken uppfyllts helt,
sex mål är delvis uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt.
Målet som ej är uppfyllt gäller införandet av insamling
av matavfall. Arbete med förberedelser för insamling
kommer att påbörjas under 2018.
Nämnden har arbetat med två mål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål om fossiloberoende
2030. Målet etablering av biogastankställe har uppfyllts och samarbete har inletts med extern exploatör
som påbörjat byggnationen. Dessutom hade nämnden
mål om att upprätta en laddplan, vilket har gjorts.
Dock är inte elförsörjningsfrågan helt löst varför målet
enbart kan anses delvis uppfyllt.
Vidare har nämnden arbetat med åtgärder i stadsrummet under samlingsnamnet centrumplan där etablering av cykelstråk och renovering av nedre bron över
Strömsån genomförts. Mål för 2017 har även varit
säkrare skolvägar och trafiklösningar där en trafikanalys har genomförts i centrala Strömstad och i Skee.
Arbetet pågår fortsatt tillsammans med Trafikverket.
Även trygghetsvandringar har påbörjats inom kommunen där Rossö skola varit först ut. Trygghetsvandringarna kommer att fortsätta 2018.
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Avgiftsfinansierad verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande Åsa Torstensson
Förvaltningschef Roland Kindslätt

Vatten- och Avloppsverksamheten, + 8,5 mnkr

Fjärrvärmeverksamheten, + 374 tkr

Verksamheten visar ett överskott på 8,5 mnkr för 2017.
Orsaken till överskottet är en medveten taxehöjning av
VA-avgifterna med 13 procent under 2017. Totalt sett
har verksamhetens intäkter ökat med 8,1 mnkr jämfört
med 2016. Detta för att förstärka investeringsfonden
som ska medfinansiera kommande års stora investeringar såsom utbyggnationen av Österröd avloppsreningsverk samt investering i råvattenledning från Färingen.

Verksamheten uppvisar ett överskott på 374 tkr för
2017. Beror delvis på något lägre underhållskostnader
samt att det nya upphandlade avtalet för pellets resulterat i en lägre kostnad per ton.

Höjningen är en strategi inför kommande års stora investeringstakt. Det medför en jämnare taxeutveckling
för att utvika onödigt stora taxehöjningar för kollektivet
under de kommande åren. Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 16,7 mnkr för 2017.
Verksamhetens driftkostnader har ökat med 2,1 mnkr,
vilket får anses som en normal kostnadsökning. Verksamheten har inte drabbats av några större läckage eller
andra händelser under året.

Avfallsverksamheten,  + 1,6 mnkr
Verksamheten uppvisar ett överskott med 1,6 mnkr för
2017. Årets överskott kan förklaras av ökade intäkter för
hantering av avfall. Framför allt ersättning för metall.
Verksamhetens driftkostnader har ökat med 0,5 mnkr,
vilket får anses som en normal kostnadsökning.
Överskottet fonderas mot verksamhetens investeringsfond som ska medfinansiera investeringar. Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 13,1 mnkr varav 4,1
mnkr avser ombyggnation till förråd samt byggnationen
av energihuset.
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Upparbetat underskott från 2016 har minskats med
årets överskott. Investeringsfonden i verksamheten
2017 redovisar ett överskott på 307 tkr. Detta tas i beaktan inför taxesättning 2019.

TEKNISK NÄMND - Vatten och avloppsverksamhet
Nettokostnader
Belopp i tkr		
2014
2015
2016
Ekonomi			
Verksamhetens intäkter		
46 107
51 024
53 905
45 354
-48 706
-50 424
Verksamhetens kostnader
varav personalkostnader*)		
-7 666
-11 892
-13 108
Verksamhetens nettokostnad
753
2 318
3 481
-266
-1
0
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
701
17
-1
*) förändring semesterlöneskuld		
23
0
0
Årets resultat		
1 188
2 334
3 480

61 980
-53 447
-12 845
8 533
0
0
194
8 533

Nettokostnader
2015
2016

2017

TEKNISK NÄMND - Avfallsverksamheten
Belopp i tkr		
Ekonomi
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		
varav personalkostnader*)		
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
*) förändring semesterlöneskuld		
Årets resultat		

2014
25 935
-24 288
-4 162
1 647
180
-103
23
1 724

30 132
-28 404
-7 190
1 728
2
0
0
1 730

30 190
-27 825
-7 998
2 365
0
0
0
2 365

TEKNISK NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten
Nettokostnader
Belopp i tkr		
2014
2015
2016
Ekonomi			
Verksamhetens intäkter		
1 624
2 362
2 158
Årets upplösning av anslutningsavgifter		
221
221
222
Verksamhetens kostnader		
-2 142
-2 214
-2 072
Verksamhetens nettokostnad
-297
369
308
Finansiella intäkter		
35
1
0
Finansiella kostnader		
-11
0
0
Årets resultat		
-273
370
308

2017

29 940
-28 329
-8 447
1 611
0
-1
0
1 610
2017
2 066
222
-1 914
374
0
0
374

Redovisning nämnder och bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo
Allmänt om verksamheten

AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolaget
har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder,
anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förvaltad yta utgör per bokslutsdagen:
•
•
•
•
•

Bostadsytor
103 645 m² fördelade på 1 604 lägenheter
Lokalytor
17 709 m² fördelade på 69 lokaler
Garageplatser
361 platser
P-platser
417 platser
P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med org.nr
556852-0802.
AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen med
org.nr 556822-4652.

Affärsidé

Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för ett
tryggt och aktivt liv.

Vision

Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i
Strömstad genom att:
• Skapa trygghet för kunden
• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett
samhällsperspektiv
• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet
bostäder kan förverkligas
• Främja möjligheterna för unga att få en bostad
• Göra det enkelt för kunden att vara kund
Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens
förvaltningar.
Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett utbud
av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och
därigenom nå en långsiktigt effektivare och tryggare finansiering.

Måluppfyllelse

Bolaget har under året fortsatt utvecklingen av verksamheten i att
fokusera på kunden, för långsiktig trygghet för bolagets kunder. I bolagets
kundundersökning uppvisar bolaget ett av de högsta resultaten i NKI
(Nöjd kund index) och har fått det bekräftat i Hyresgästföreningens egen
medlemsundersökning i Strömstad.

det är en stor utmaning för bolaget då det förutom höga priser är svårt att
få anbud som är konkurrenskraftiga.

Årets verksamhet

För att uppnå visionen om att bli en fossiloberoende kommun kommer
bolaget möta ett antal utmaningar och ett första arbete har påbörjats för
att gå över till el/biogasbilar i verksamheten. En stark trend inom bostadsbyggandet är nya byggkonstruktioner med massivträ där det kommer att
vara en del i målet att bli fossiloberoende.

Strömstadsbyggen har under året blivit uppmärksammat i riksmedia för
sina lösningar på bostadsbyggandet.

Årets resultat

Bolagets upphandlingar av bostadsbyggandet har blivit uppmärksammat
på nationell nivå där begreppet ”Strömstadsmodellen” omnämns i många
sammanhang. Bolaget har förlängt sitt avtal om 100 procent leverans av
ren vattenkraftsel under året.

Bolaget var först i Sverige med att avropa byggnationerna på Kombo
Minihuset och det är ett projekt som också är bidragsberättigat i de
statsbidrag som regeringen har beslutat om. Ett statsbidrag om cirka 9,4
mnkr utbetalades i början av året. I Kombo Mini projektet har mycket låga
energiförbrukningssiffror uppmätts under 30 KWH per kvm.
Bolaget har fortsatt sina investeringar i underhållsåtgärder i kvarteret
Skepparen där stamrenoveringarna har prioriterats.

Marknad

AB Strömstadsbyggens fastigheter inrymmer cirka 23 procent av Strömstads hushåll. Andelen hushåll i privatägda hyresfastigheter samt bostadsrätter uppgår till cirka 26 procent och i egna villor cirka 51 procent, vilket
innebär att bolaget förvaltar cirka 47 procent av lägenhetsmarknaden
i Strömstad. Under det gångna året har bolaget haft i det närmaste full
beläggning med konstant hög efterfrågenivå.

Hyresförhandlingar

AB Strömstadsbyggen har tecknat ett tre-årigt hyresavtal med hyresgästföreningen för år 2016–2018. Hyresökningen blev 0,74 procent för 2016,
0,74 procent för 2017 och 0,85 procent för 2018. Detta ger bra planeringsförutsättningar för bolaget.

Utsikter för framtiden

Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 och
målet är att bli 16 000 innevånare. I visionen ingår även ett mål att bli
fossiloberoende.
Visionen ger en tydlig inriktning på planeringen för bostadsbyggandet där
hyresrätten har en central roll för befolkningsökningen. Efterfrågan på
bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara hög medan efterfrågan på
bostäder utanför tätorten är mer måttlig. Kommunen har beslutat om en
bostadsförsörjningsplan som tagits fram i samarbete med bolaget. Byggbranschen är i en högkonjunktur som leder till kraftiga prisökningar och

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen kommer att påverka bolagets
arbetssätt och samhällsnyttiga tjänster kommer att utvecklas till nytta för
våra hyresgäster. Bolaget kommer därför att behöva utveckla kunnandet
och förståelsen för digitaliseringen. Dotterbolaget AB StrömstaNet kommer att ha en viktig roll i digitaliseringen av fastigheterna.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7,9 mnkr. Årets resultat
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 5,5 mnkr.
Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat på grund av de investeringar som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter
har färdigställts med ett gott ekonomiskt resultat. Utvecklingen på räntemarknaden har också gynnat bolagets positiva resultatutveckling. Soliditeten har förbättrats med 1,9 procent från år 2013 och är nu 10 procent
FLERÅRSÖVERSIKT
År		

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Res. i % av nettoomsättningen
S:a eget kapital (mnkr)
Balansomslutning (mnkr)
Låneskulder totalt (mnkr)
Soliditet (%)
Antal bostäder

136,5
7,9
5,8
89,5
946,8
815,7
10,0
1 604

132,3
4,4
3,3
81,9
939,7
815,7
9,2
1 604

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Balanserad vinst
62,4 mnkr
Årets resultat
5,5 mnkr
Tillgängliga vinstmedel
67,9 mnkr
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår:
att i ny räkning överförs
67,9 mnkr
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AB Strömstads Badanstalt
Styrelseordförande Erland Lundqvist
VD Erland Lundqvist

Allmänt om verksamheten
Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- friskvård- och
folkhälsoarbete.
Affärsidé
Strömstads badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation
friskvård och folkhälsa.
Bad och friskvårdsverksamheten ska upplevas som en varm och positiv mötesplats där kunderna har högsta prioritet och alltid är nöjda
med det som erbjuds i form av utbud och kvalité.
Mål
Att vara Strömstadsbornas viktigaste aktör för att erbjuda friskvård
till alla åldrar.
• Särskilt focus på de grupper som inte är med i idrottsföreningar
samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.
• Erbjuda riktade träning och friskvårdsinsatser till föreningars
behov.
• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder till
funktionell träning och trivsel.
• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas utifrån
kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella träningsmetoder.
• Hög servicegrad och professionellt samt varmt bemötande av
kunder är viktigaste framgångsfaktor.
• Måltal för antalet besökande är > 70 000 per år
• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna
lokalerna.
Att erbjuda bad och simundervisning till boende och besökare
i Strömstad.
• Samtliga barn i årskurs 5 ska vara simkunniga
• Bad och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar
samt simträningsmöjlighet för allmänhet och simförening.
Måltal för antalet badande är > än 50 000 besökare per år.
• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurortsströmstad och ska
aktivt bidraga till bad och friskvårsverksamheter för boende och
besökare i Strömstad. Gruppträning och gemensamhetsaktiviteter
anordnas i anslutning till kallbadhuset i första hand under
sommarmånaderna.
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Måltal för antalet besökare är > 10 000 och antalet gruppträningar > 50 per säsong.
Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksamheter, föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur och
fritidslokaler.
Måluppfyllelse
Bolaget är i ekonomisk balans och har anpassat personalstyrkan till
behov och verksamhetsuppdrag. Antalet medlemmar och besökare
har minskat marginellt under året främst med anledning av ökad
konkurrens på marknaden. I slutet av verksamhetsåret och inledningen av 2018 har en viss återhämtning av medlemsantalet
skett vilket ger förhoppning om att en negativ trend har brutits.
I det övergripande uppdraget att bedriva bad-, sim och friskvårdverksamhet samt att bolaget ska främja simkunnighet, rekreation
och friskvård har verksamhetsåret uppfyllt målen. Även uppdraget
med att boka och ge service i aktivitetshallen och gymnastiksalar
har genomförts enligt uppdrag.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under 2018 har ett utredningsarbete genomförts kring framtida
organisation för att skapa en väl fungerande service- och utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur och
fritidslokaler.
Strömstads Badanstalt har fått kommunledningens uppdrag att
starta upp och genomföra detta uppdrag med början 2018.
Beslut har tagits kring renovering av simbassängen och funktioner
kring vatten och luftrening av densamma.
Utsikter för framtiden
Strömstads Badanstalt kommer under år 2018 sträva att bibehålla
den höga kvalitén och samtidigt utveckla nuvarande och nya verksamhetsområden genom att samarbete med lokala aktörer och
koncernen Strömstads kommun. Vissa servicefunktioner som HR,
löner, IT och ekonomi kommer att utföras i samverkan med koncernens kompetenser då Strömstads Badanstalt inte avser bygga
egna kompetenser inom dessa områden. Under 2018 kommer
det nya driftuppdraget och renoveringen av bassängen att kräva
högt fokus i verksamheten. För bad och friskvårdsverksamheten är
det viktigt att kunna erbjuda medlemmar och övriga kunder hög
service under renoveringsarbetet av bassängen.

Personalen och styrelsen ser fram emot både renoveringen och
nya verksamhetsuppdraget som ger möjligheter till att utveckla
både verksamheten och bolaget.
Årets resultat
Årets resultat är ett överskott med 0,2 mnkr.
FLERÅRSÖVERSIKT
År		

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Soliditet (%)

8,5
0,2
20,0

11,1
1,8
7,8

Vinstdisposition
Medel att disponera
Balanserat resultat
Årets resultat

0,0 mnkr
0,2 mnkr

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

0,2 mnkr

AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande Peter Heie
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun helägt bolag.
Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads Kommuns
försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan
utgör:
Skollokaler
Idrotts- och fritidslokaler
Kontorslokaler
Övriga lokaler
		

45 017 kvm
10 823 kvm
5 988 kvm
14 948 kvm
76 776 kvm

Ytterligare en fastighet, Nygatan 3 förvärvades under året. Fastigheten
ligger i direkt anslutning till Odelsbergskolan och kommer att används
till förskole-/fritidslokal. Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott för
köpet om 3,5 mnkr. Under året har byggnationen av förskoleavdelningar
i Näsinge färdigställts. Badhusfastighetens simbassäng har fortsatt att
belastas med extra kostnader på grund av de stora underhållsbehoven i
avvaktan på beslut om en större renovering. Ombyggnation av fastigheten Skagerack till ett Kulturhus har pågått under året och beräknas vara
klart i början av 2018. Skolfartyget M/S Viksten har under året sålts med
en realisationsvinst om cirka 1,2 mnkr. En Multiarena för utomhusaktiviteter har uppförts på skolgården till Strömstiernaskolan och invigdes i
december 2017.

Hyror

Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads Kommun hade en hyreshöjning om 2,0 procent under år 2018. Övriga hyror följer sedvanlig
reglering enligt KPI.

Affärsidé

AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. Förvaltningen
skall ske i sådan form och med en service- och kvalitetsnivå som Strömstads Kommun efterfrågar till en för Strömstads Kommun acceptabel
hyresnivå.

Mål

De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:
• Aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av
verksamhetslokaler
• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen har varit god förutom det ekonomiska resultatet som
avviker mot budgeterat resultat på grund av förtidsinlösen av räntederivat, samt köpet av AB Prästmekanikern som belastar resultatet med cirka
1,1 mnkr i och med ökade avskrivningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året förvärvades AB Prästmekanikern med fastigheten Mekanikern
1 som en strategisk resurs för kommunens lokalbehov. Bolaget har fusionerats med moderbolaget under året. Fastigheten är på cirka 5 000 kvm
med en byggrätt på ytterligare cirka 6 000 kvm. Ett antal lokalutredningar
har under året genomförts för kommunens lokalbehov och omflyttningar
pågår i lokalbeståndet där fastigheten Mekanikern 1 är en viktig del i det
pågående arbetet.

Utsikter för framtiden

Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt för
uppkomna vakanser. Under 2018 bedöms dock risken för vakanser som
liten i och med att lokalefterfrågan på orten är stor under en överskådlig
framtid.

Årets resultat

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 1,9 mnkr. Årets resultat
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 0,4 mnkr.
FLERÅRSJÄMNFÖRELSE
År		

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Resultat i % av nettoomsättningen
Balansomslutning (mnkr)
Soliditet (%)

70,7
1,9
2,8
441,5
11,2

66,9
3,2
4,8
392,5
11,4

Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst
44,0 mnkr
Årets resultat
0,4 mnkr
Tillgängliga vinstmedel
44,4 mnkr
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att
i ny räkning överföres
44,4 mnkr
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AB strömstaNET

Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo

Årets resultat

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,9 mnkr. Årets
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,5 mnkr.

Allmänt om verksamheten

FLERÅRSÖVERSIKT
År		

Affärsidé

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Soliditet (%)

AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag.

2017

2016

7,4
0,9
6,0

6,5
1,0
5,3

Att uppföra och förvalta stadsnät.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget uppvisar ett bra resultat vilket är tillfredsställande då
investeringsnivån har varit hög. StrömstaNETs mål om 2 500 kunder
som sattes vid bolagets start 2011 har höjts till 5 000 och antalet
kunder uppgår nu till cirka 4 500 kunder vid årsskiftet. Bolaget
stödjer de lokala fiberföreningarna i Strömstad med nodpunkter
och kompetens kring fibernäten. Under året kunde Södra Strömstadsfiberförening driftsätta sitt nät för cirka 200 medlemmar efter
ett stort engagemang i föreningen. Föreningen är den största i Bohuslän med cirka 900 medlemmar där resterande 700 medlemmar
planeras att anslutas under 2018. Bolaget har under året startat
byggnationerna av fibernätet på Rossö efter en förfrågan från den
lokala fiberföreningen.
I centrum närmar sig småhusutbyggnaden cirka 98 procent och
endast några mindre områden återstår.
Ett förslag om en radiolänkanslutning till Kosteröarna har arbetats
fram under året och AB Strömstadsbyggens lägenheter och kommunens lokaler på Nord- och Sydkoster anslöts i december 2017.

Utsikter för framtiden

Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och har goda möjligheter att
utveckla verksamheten i och med den digitalisering som pågår i
samhället. En anslutning till Västgötaringen planeras under början
av 2018 och ett utvecklat samarbete med gränskommunerna på
den norska sidan där en samförläggning av en sjökabel skulle skapa
förutsättningar för en redundans över nationsgränsen.
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Vinstdisposition

Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/
behandling av förlust
Balanserad vinst
Årets resultat
Tillgängliga vinstmedel
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen balanseras i ny räkning.

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Anders Olsson
VD Göran Wallo
Allmänt om verksamheten

AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798)
helägt bolag. Bolagets verksamhet består av att bedriva parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och parkeringsplatser

Affärsidé
5,2 mnkr
0,5 mnkr
5,7 mnkr

Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av AB
Strömstadsbyggen.

Årets resultat

Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.
FLERÅRSÖVERSIKT
År		

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Soliditet (%)

2,8
0
11,1

2,8
0
13,1

Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst		
1,3 mnkr
Årets resultat
0 mnkr
Tillgängliga vinstmedel 		
1,3 mnkr
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att
i ny räkning överföres		

1,3 mnkr

Resultaträkning

Balansräkning

		

Koncernen

Not
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
1
varav jämförelsestörande poster
3
Verksamhetens kostnader
2
varav jämförelsestörande poster
3
Avskrivningar/nedskrivningar
4
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
5
Kommunalekonomisk utjämning
6
Finansnetto
7
varav jämförelsestörande poster
3
Resultat före extraordinära poster
Bokslutsdispositioner		
Skatt		
8
Årets resultat

2016
371,4
0,9
-922,4
-3,2
-72,7
-623,8
497,2
191,9
-20,9
15,2
44,4
0,0
-2,3
42,1

2017
381,5
0,9
-950,9
0,0
-75,1
-644,5
524,6
198,4
-34,8
0,7
43,7
0,0
-3,5
40,1

Kommunen
2016
283,4
0,9
-925,0
-3,2
-29,9
-671,5
497,2
191,9
20,0
15,2
37,6
0,0
0,0
37,6

2017
291,7
0,9
-956,1
0,0
-30,4
-694,8
524,6
198,4
4,4
0,7
32,7
0,0
0,0
32,7

Budget
2017
282,8
0,0
-950,3
0,0
-29,4
-696,9
518,6
192,7
2,6
0,0
17,0
0,0
0,0
17,0

Kassaflödesanalys
		
Belopp i mnkr

Koncernen
Not

2016

2017

Kommunen
2016

2017

Budget
2017

LÖPANDE VERKSAMHET						
Årets resultat
42,1
40,1
37,6
32,7
17,0
Skattekostnad		
2,3
3,5
0,0
0,0
0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar		
72,7
75,0
29,9
30,4
29,4
Justering för realisationsvinst/-förlust
9			
-16,1
-0,2
0,0
Justering för förändring pensionsavsättning		
7,8
4,0
7,8
4,0
4,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9
-11,4
-3,6
4,6
0,0
0,0
113,4
119,1
63,9
66,9
50,9
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap		
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
Ökn(-)/minskn(+) förråd		
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet		
-1,6
-9,3
-1,6
-9,3
0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		
-23,7
-8,7
-23,3
-3,4
-3,3
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		
25,8
59,3
32,6
75,2
-15,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
114,3
160,5
71,7
129,5
32,6
INVESTERINGAR						
Inköp av materiella tillgångar		
-161,8
-219,9
-82,3
-141,8
-203,0
Avyttrade materiella tillgångar		
0,9
2,4
0,9
0,9
0,0
Inköp av finansiella tillgångar		
-59,3
-7,6
-59,3
-7,6
0,0
Avyttrade finansiella tillgångar		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Aktieägartillskott		
3,7
5,6
0,0
0,0
0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-216,5
-219,6
-140,8
-148,6
-203,0
FINANSIERING						
Utökat utnyttjande kontokredit*)		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Minskat utnyttjande kontokredit		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Återbetald utlåning		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Långfristig upplåning		
35,0
40,0
0,0
0,0
0,0
Amortering		
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Förändring övriga långfristiga skulder		
12,7
20,0
12,7
20,0
198,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
47,7
60,0
12,7
20,0
198,0
Årets kassaflöde
-54,6
0,9
-56,4
0,9
27,6
Likvida medel vid årets början		
85,4
30,8
72,2
15,8
-30,0
Likvida medel vid årets slut		
30,8
31,7
15,8
16,7
-2,4

		

Koncernen

Kommunen

Budget

Not
2016
2016
2017
2017
2017
Belopp i mnkr
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar:
10						
Mark, byggnader o tekniska anläggn		
1 805,6
1 941,0
486,5
581,4
0,0
Maskiner och inventarier		
43,9
55,0
41,4
52,5
0,0
Pågående arbeten		
40,0
38,5
8,5
14,0
0,0
Summa materiella anläggningstillgångar:
1 889,5
2 034,5
536,4
647,8
765,5
11						
Finansiella anläggningstillgångar:
Aktier, andelar, bostadsrätter		
11,8
11,9
51,5
57,1
0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar		
1,9
1,9
1,9
1,9
0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar:
13,7
13,8
53,4
59,0
52,4
1 903,2
2 048,3
589,8
706,8
817,9
Summa anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar							
Förråd
12
2,1
2,2
1,6
1,6
0,0
Exploateringsverksamhet
13
59,2
68,5
59,2
68,5
0,0
Kortfristiga fordringar
14
93,2
98,6
79,8
83,2
120,0
15
103,9
105,2
103,9
105,2
100,5
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor)
Kortfristiga placeringar
16
70,0
70,0
70,0
70,0
77,0
Kassa och bank
17
30,8
31,7
15,8
16,7
-2,4
Summa omsättningstillgångar		
359,2
376,2
330,2
345,2
295,1
Summa tillgångar
2 262,4
2 424,5
920,0
1 052,0 1 113,0
Eget kapital, avsättningar och skulder
18
601,6
641,2
505,9
538,5
515,8
Eget kapital
därav årets resultat		
42,1
40,1
37,6
32,7
17,0
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpl
19
67,0
71,0
67,0
71,0
69,2
Uppskjuten skatt
20
17,7
18,9
0,0
0,0
0,0
Övriga avsättningar		
0,1
1,1
0,0
0,0
0,0
Summa avsättningar		
84,8
91,0
67,0
71,0
69,2
Skulder							
Långfristiga skulder
21
1 343,0
1 403,0
123,3
143,3
328,0
Kortfristiga skulder
22
233,0
289,2
223,8
299,2
200,0
1 576,0
1 692,2
347,1
442,5
528,0
Summa skulder		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
2 262,4
2 424,5
920,0
1 052,0 1 113,0
Ansvarsförbindelser							
Pensionsförpliktelser
23
247,2
248,6
247,2
248,6
242,1
Borgensförbindelser
24
0,6
5,5
1 219,9
1 264,8
0,0
Soliditet enligt balansräkning		
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser		

26,6%
15,7%

26,4%
16,2%

55,0%
28,1%

51,2%
27,6%

46,3%
24,6%
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Ekonomisk redovisning

Noter
		
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Gransknings- och tillsynsavgifter
Konsumtionsavgifter
Parkeringsavgifter
Hamnavgifter
Daghemsavgifter
Äldreomsorgsavgifter
Felparkeringsavgifter
Bidrag
Försäljning av verksamhet
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent
Projektintäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning
Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader

Koncernen
2016
16,6
6,8
68,9
7,5
30,1
10,4
10,7
0,5
74,1
14,7
5,9
4,8
135,0
-8,5
-6,2
371,4
2016

Kommunen

2017

2016

2017

16,2
6,4
75,9
6,4
31,2
11,3
11,0
0,5
79,9
12,4
5,9
7,0
138,9
-11,1
-10,5
381,5

5,9
6,8
81,3
7,0
30,1
10,4
10,7
0,5
74,1
14,7
5,9
4,8
16,9
20,5
-6,2
283,4

7,8
6,4
89,0
6,2
31,2
11,3
11,0
0,5
79,9
12,4
5,9
7,0
19,8
13,7
-10,5
291,7

2017

2016

2017

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension
580,9
605,5
553,6
578,4
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension
7,5
3,0
7,5
3,0
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension
28,3
33,2
26,0
30,8
Personalsociala avgifter
4,4
5,7
4,4
5,7
4,3
4,8
4,3
4,8
Arvode förtroendevalda
Pensionsutbetalningar till pensionärer
13,3
11,1
13,3
11,1
Lokalhyror
0,6
-2,2
86,5
91,6
Övriga lokalkostnader
82,3
85,3
14,6
14,5
Hyra och leasing av anläggningstillgångar
4,7
2,9
4,7
2,9
Transfereringar och bidrag
19,9
20,6
19,9
20,6
Köp av verksamhet
58,4
57,9
58,4
57,9
Konsulttjänster
8,1
6,4
15,2
14,1
Diverse främmande tjänster
21,2
19,4
21,2
19,4
3,4
3,4
3,4
3,4
Tele- och datakommunikation, porto
Hotell- och resekostnader, transporter
19,0
19,2
19,0
19,2
Material
42,8
43,5
42,8
43,5
Projektkostnader
5,5
8,2
5,5
8,2
Entreprenader
12,9
9,6
12,9
9,6
4,9
13,3
11,8
17,2
Övriga kostnader
Summa
922,4
950,9
925,0
956,1
					
Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 o 5 år
Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader
2017
2016
2017
2016
Leasingavtal transportmedel
3,6
3,4
12,4
11,6
Leasingavtal maskiner och inventarier
1,4
0,0
5,7
4,9
Lokalhyror
72,9
76,7
364,5
383,6
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Koncernen

Not 3 Jämförelsestörande poster

2016

2017

Kommunen
2016

Verksamhetens intäkter				
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter
0,9
0,9
0,9
Verksamhetens kostnader
Renovering Stadshuset
3,2
0,0
3,2
Finansnetto				
Realisationsvinst Öhman fonder
15,2
0,7
15,2
Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
Fastigheter och anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivning av anläggn.tillgång
Summa
Not 5 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Slutavräkning föregående år, korrigering
Slutavräkning innevarande år, preliminär
Summa
Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Strukturbidrag
Regleringsavgift
Generella bidrag från staten
Kommunal fastighetsavgift
Summa

2017
0,9
0,0
0,7

2016

2017

2016

2017

60,7
10,5
1,6
72,7

65,0
10,1
0,0
75,1

18,9
9,5
1,6
29,9

21,2
9,2
0,0
30,4

2016

2017

2016

2017

499,3
0,5
-2,6
497,2

526,6
0,7
-2,7
524,6

499,3
0,5
-2,6
497,2

526,6
0,7
-2,7
524,6

2016

2017

2016

2017

167,3
-23,1
-8,8
10,1
-0,4
15,1
31,8
191,9

175,2
-24,4
-8,7
10,2
-0,1
11,8
34,4
198,4

167,3
-23,1
-8,8
10,1
-0,4
15,1
31,8
191,9

175,2
-24,4
-8,7
10,2
-0,1
11,8
34,4
198,4

2016

2017

13,5
-1,0
-12,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Specifikation till generella bidrag från staten:
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016			
Intäktsförts 2015			
Intäktsförts 2016			
Summa
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Koncernen

Kommunen

Not 7 Finansnetto
2017
2016
2016
2017
Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar
1,7
1,7
1,7
1,7
0,3
1,3
0,3
1,3
Utdelning värdepapper
Räntebidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
Räntor på likvida medel
0,1
0,2
0,0
0,1
Realisationsvinster/förlust omsättningstillgångar
15,2
-0,7
15,2
-0,7
Övriga finansiella intäkter
3,6
3,6
3,6
3,6
20,9
6,1
6,0
Summa
20,8
Finansiella kostnader				
Räntekostnader och liknande poster
41,0
39,3
0,0
0,0
Bankkostnader
0,5
0,4
0,5
0,4
Ränta på intjänade pensionsförmåner
0,3
1,2
0,3
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga finansiella kostnader
Summa
41,8
40,9
0,8
1,6
Not 8 Årets resultat
2016
Avstämning av balanskravet:				
Årets resultat enligt resultaträkningen			
37,6
Avgår: samtliga realisationsvinster			
-0,9
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld			
0,0
36,7
Årets balanskravresultat

2017

Not 9 Justering övr, ej likviditetspåverkande poster

2016

2017

2016

2017

Justering för realisationsvinst/-förlust
Uppskrivning andelar Kommuninvest
Summa

-16,1
4,6
-11,4

-0,2
0,0
-0,2

-16,1
4,6
-11,4

-0,2
0,0
-0,2

32,7
-0,9
0,0
31,8

		
Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Koncernen
2016

2017

Kommunen
Kommunen
2016

2017

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR					
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
171,0
190,8
35,8
35,8
19,8
26,8
0,0
0,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten
Försäljning och utrangering
0,0
-0,3
0,0
0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
190,8
217,3
35,8
35,8
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-17,9
0,0
-3,8
-21,8

-21,8
0,0
-4,3
-26,1

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

-1,6
0,0
-0,1
-1,7

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde

169,0

191,2

34,1

34,0

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR					
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
2 264,1
2 425,4
601,4
689,7
170,8
187,7
92,5
114,9
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten
Investeringsbidrag
0,0
-9,4
0,0
0,0
Försäljning och utrangering
-9,5
-3,3
-4,3
0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
2 425,4
2 600,4
689,7
804,6
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde

-711,4
-21,6
-55,8
-788,8

-762,6
-28,6
-59,5
-850,6

-222,9
3,4
-17,8
-237,3

-237,3
0,0
-19,9
-257,2

1 636,6

1 749,7

452,4

547,3

MASKINER OCH INVENTARIER					
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
256,3
266,4
231,0
240,4
14,6
22,5
13,5
21,4
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten
Försäljning och utrangering
-4,5
-4,8
-4,1
-0,7
266,4
284,1
240,4
261,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
MASK O INV Utgående bokfört värde

-214,8
3,6
-11,4
-222,5

-222,5
4,7
-11,3
-229,1

-191,7
3,2
-10,4
-198,9

-198,9
0,6
-10,4
-208,7

43,9

55,0

41,4

52,5

PÅGÅENDE ARBETEN					
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
79,2
40,0
32,1
8,5
Nyanskaffningar under året
156,6
197,6
82,3
141,3
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier
-195,8
-199,7
-105,9 -136,3
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde
40,0
38,5
8,5
14,0
Summa
1 889,5
2 034,5
536,4
647,8
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Not 11 Aktier, adelar, bostadsrätter m.m.

Koncernen
2016
2017

Kommunen
2017

2016

Aktier:					
AB Strömstads Badanstalt
0,0
0,0
2,4
2,4
AB Strömstadsbyggen
0,0
0,0
13,0
15,0
AB Strömstadslokaler
0,0
0,0
22,0
25,6
AB Strömstadsgaragen
0,0
0,0
0,0
0,0
AB Strömstanet
0,0
0,0
2,7
2,7
SKL Inera AB
0,0
0,0
0,0
0,0
Andelar:				
Kommuninvest ekonomisk förening
11,8
11,9
11,4
11,4
Förlagslån Kommuninvest
1,9
1,9
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Långfristiga fordringar
Summa
13,7
13,8
53,4
59,0
*) aktieägartillskott har under året utbetalats till AB Strömstadsbyggen med 2 Mkr
samt 1,7 Mkr till AB Strömstads Badanstalt.

Not 12 Förråd
Förrådslagt material
Bränslelager
Summa
Not 13 Exploateringsverksamhet
Exploatering Myren
Exploatering Canningområdet
Exploatering Mällbyhöjd
Exploatering DP Hålkedalen hamn/Hålkedalen 1:27
Exploatering Bojar/Grandalen
Exploatering Monelid/Seläter
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18
Exploatering Laholmen
Exploatering Brovallen
Exploatering G:a Hällestrandsvägen
Övriga exploateringsprojekt
Summa
Not 14 Kortfristiga fordringar
Konsumtionsavgifter
Barnomsorgsavgifter
Äldreomsorgsavgifter
Fakturering övrig
Momsfordran
Fordringar på staten
Projektmedel
Förutbetalda hyror januari
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt
Resultatfond Fjärrvärme
Övrigt
Summa
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2016

2017

2016

2017

1,7
0,4
2,1

1,9
0,3
2,2

1,4
0,2
1,6

1,5
0,1
1,6

2016

2017

2016

2017

0,3
12,5
2,6
2,3
0,5
0,9
38,1
0,4
0,8
0,0
0,7
59,2
2016
0,4
0,3
0,6
16,6
7,7
42,6
1,1
3,4
19,1
0,1
1,4
93,2

0,3
16,6
2,6
6,3
0,5
0,9
38,1
0,4
0,8
0,4
1,5
68,5
2017
5,0
0,3
0,7
15,6
9,1
35,3
1,0
3,4
23,1
0,0
5,1
98,6

0,3
12,5
2,6
2,3
0,5
0,9
38,1
0,4
0,8
0,0
0,7
59,2
2016
0,4
0,3
0,6
10,0
7,7
42,6
1,1
3,4
13,7
0,1
0,0
79,8

0,3
16,6
2,6
6,3
0,5
0,9
38,1
0,4
0,8
0,4
1,5
68,5
2017
5,0
0,3
0,7
13,4
9,1
35,3
1,0
3,4
15,0
0,0
0,0
83,2

		
Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel)

Koncernen

Kommunen

2016

2017

2016

2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Försäljning/realiserad vinst
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

22,4
0,4
15,2
38,1

38,1
4,5
0,0
42,6

22,4
0,4
15,2
38,1

38,1
4,5
0,0
42,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återföring av tidigare nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Summa

0,0
0,0
0,0
0,0
38,1

0,0
0,0
0,0
0,0
42,6

0,0
0,0
0,0
0,0
38,1

0,0
0,0
0,0
0,0
42,6

2016

2017

2016

2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Försäljning
Försäljning/realiserad förlust
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

65,2
0,6
0,0
0,0
65,8

65,8
1,5
-4,0
-0,7
62,6

65,2
0,6
0,0
0,0
65,8

65,8
1,5
-4,0
-0,7
62,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återföring av tidigare nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Summa

0,0
0,0
0,0
0,0
65,8

0,0
0,0
0,0
0,0
62,6

0,0
0,0
0,0
0,0
65,8

0,0
0,0
0,0
0,0
62,6

Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel)

Not 16 Kortfristig placering

2016

2017

2016

2017

Fondinnehav
Summa

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

Kassa
0,0
0,0
Bank
65,3
81,0
varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto			
varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto			
varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto			
varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto			
varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto			
		 varav öronmärkt för strategiska åtgärder			
		 varav öronmärkt för investeringsfond			
Plusgiro
-34,5
-49,3
Summa
30,8
31,7

0,0
50,3
20,4
4,5
1,7
0,1
21,4
5,9
8,0
-34,5
15,8

Not 17 Kassa och bank
0,0
66,0
34,6
19,2
1,0
0,2
9,6
5,9
8,0
-49,3
16,7

Noter
		

Koncernen

Not 18 Eget kapital

2016

2017

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning
Andel av avsättning periodiseringsfond
Emission Kommuninvest
Årets resultat enligt resultaträkning
Summa

554,5
0,4
4,6
42,1
601,6

601,6
-0,6
0,0
40,1
641,2

Kommunen

Noter

		

2017

Not 22 Kortfristiga skulder

463,6
0,0
4,6
37,6
505,9

505,9
0,0
0,0
32,7
538,5

Specificering av eget kapital				
Anläggningskapital
475,4
554,2 399,5
126,2
87,0 106,4
Rörelsekapital
varav pensionsfond
103,9
105,2 103,9
varav öronmärkt för strategiska åtgärder*
5,9
5,9
5,9
varav öronmärkt för investeringsfond**
8,0
8,0
8,0
641,2 505,9
Summa
601,6

492,5
46,0
105,2
5,9
8,0
538,5

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension
Upplupna sociala avgifter
Skattekontoavräkning
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter
Projektbidrag
Resultatfond fjärrvärme
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto
Strömstadslokaler, del i koncernkonto
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto
Strömstanet, del i koncernkonto
Strömstadsgaragen del i koncernkonto
Förutbetalda intäkter, övrigt
Upplupna kostnader, övrigt
Resultatfond taxekollektiven
Övrigt
Summa

2016

* Ingående balans (5,9 mnkr) avser tidigare års markförsäljning. ** Avser framtida investeringar
Not 19 Avsättningar

2016

2017

2016

2017

Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Nyintjänad pension
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning
- varav arbetstagare
- varav pensionstagare
- varav avgångna
- varav garanti- och visstidspensioner
- varav löneskatt

59,2
0,2
7,8
-1,5
1,5
-0,2
67,0
13,1
29,0
9,0
2,8
13,1

67,0
1,0
4,1
-2,0
0,8
0,1
71,0
18,7
29,1
7,3
1,9
13,9

59,2
0,2
7,8
-1,5
1,5
-0,2
67,0
13,1
29,0
9,0
2,8
13,1

67,0
1,0
4,1
-2,0
0,8
0,1
71,0
18,7
29,1
7,3
1,9
13,9

Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2017 97 %.
Måttet omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.				

Not 20 Uppskjuten skatt

2016

2017

AB Strömstadsbyggen koncern
AB Strömstadslokaler
Summa

9,7
8,0
17,7

10,3
8,7
18,9

Not 21 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut m.m
Utnyttjad kontokredit
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme
Förutbetalda gatukostnadsersättningar
Förutbetalda investeringsbidrag
Investeringsfond VA
Investeringsfond förråd/eko
Investeringsfond Avfall
Summa

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1 219,7
0,0
75,5
4,2
16,4
7,0
8,2
4,6
7,4
1 343,0

1 259,7
0,0
86,6
4,0
16,3
6,6
16,7
4,1
9,0
1 403,0

0,0
0,0
75,5
4,2
16,4
7,0
8,2
4,6
7,4
123,3

0,0
0,0
86,6
4,0
16,3
6,6
16,7
4,1
9,0
143,3

Not 23 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Nyintjänad pension
Penionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
Not 24 Ställda panter och borgensförbindelser
Borgen AB Strömstadsbyggen
Borgen AB Strömstadslokaler
Borgen AB Strömstanet
Kommunalt förlustansvar för egnahem
Övriga borgensförbindelser
Summa

Koncernen
2016
50,7
33,5
20,7
18,3
22,8
6,0
41,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5
27,6
2015
0,0
3,2
233,0

2017
71,0
33,5
21,9
18,2
26,5
7,8
73,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,4
27,5
0,0
1,3
289,2

Kommunen
2016
36,6
31,7
20,7
17,6
21,2
2,6
41,7
0,0
20,4
4,5
1,7
21,4
0,1
0,1
1,6
0,0
1,7
223,8

2017
53,7
31,6
21,9
17,8
24,7
4,6
73,0
0,3
34,6
19,2
1,0
9,6
0,2
3,4
3,3
0,0
0,2
299,2

2016

2017

2016

2017

255,2
2,2
2,1
-8,2
-1,6
0,0
-2,5
247,2

247,2
5,1
4,9
-9,1
0,3
1,2
-1,0
248,6

255,2
2,2
2,1
-8,2
-1,6
0,0
-2,5
247,2

247,2
5,1
4,9
-9,1
0,3
1,2
-1,0
248,6

2016

2017

2016

2017

0,0
815,7
0,0
324,0
0,0
80,0
0,0
0,0
5,5
0,1
5,5 1 219,9

815,7
364,0
80,0
0,0
5,1
1 264,8

0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,6

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten
av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick
Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar
till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 295 342 308 kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 326 337 344 kronor.
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Korta fakta 5 års översikt
Resultaträkning
Belopp i mnkr
2013
2014
2015
2016
2017
					
Verksamhetens intäkter
269,8
263,4
253,5
283,4
291,7
Verksamhetens kostnader
-790,4
-841,6
-852,6
-925,0
-956,1
Avskrivningar/nedskrivningar
-30,9
-24,9
-27,3
-29,9
-30,4
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Verksamhetens nettokostnader
-551,4
-603,1
-626,4
-671,5
-694,8
440,6
458,1
482,1
497,2
524,6
Skatteintäkter
Kommunal utjämning
141,8
154,0
155,2
191,9
198,4
Finansiella intäkter
7,0
4,6
4,3
20,8
6,0
Finansiella kostnader
-4,2
-1,2
-0,8
-0,8
-1,6
Resultat före extraordinära poster
33,7
12,5
14,4
37,6
32,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Extraordinära poster
Årets resultat kommunen
33,7
12,5
14,4
37,6
32,7
Balansräkning
Belopp i mnkr

2013

2014

2015

2016

2017

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa EK, avsättningar och skulder

439,9
299,5
739,4
436,7
45,4
97,8
159,5
739,4

479,8
343,9
823,7
449,2
56,0
97,4
221,1
823,7

529,1
295,7
824,8
463,6
59,2
110,6
191,3
824,8

589,8
330,2
920,0
505,9
67,0
123,3
223,8
920,0

706,8
344,8
1 051,6
538,5
71,0
143,4
298,8
1 051,6

Nyckeltal

2013

2014

2015

2016

2017

2 704
5,8
94,7
138
36
21,6
59,1
21:91
12 480

981
2,0
98,5
129
63
21,8
54,5
21:91
12 694

1 121
2,3
98,3
124
59
25,3
56,2
21:91
12 854

2 874
5,5
97,5
120
82
28,1
55,0
21:91
13 079

2 472
4,5
96,1
92
141
27,6
51,2
21:91
13 218

Årets resultat per invånare, kr
Årets resultat/skatter och bidrag, %
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, %
Kassalikviditet, %
Nettoinvesteringar mnkr
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, %
Soliditet enligt balansräkning, %
Primärkommunal skattesats
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kommunal
redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt en kassaflödesanalys.
För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställd
redovisning (koncernredovisning). Denna består av en sammanställd
resultat- och balansräkning för kommunen samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god redovisningssed avseende bokföring och
redovisning. Kommunen följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto redovisas
som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande belopp har
tagits upp som en kortfristig skuld.
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att
tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används den
linjära metoden. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar bokförs initialt som långfristig skuld och intäktsförs sedan successivt i takt
med att avskrivningar sker för anläggningen. För befintliga investeringar
tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:
• Maskiner och inventarier 3, 5, 10 och 20 år
• Anläggningar för hamn/gator och vägar/vatten och renhållning
10, 15, 20, 33, 50 och 70 år
• Mark och konst – ingen avskrivning
Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp.
Avsteg har gjorts från gällande lagstiftning då kommunen ännu inte
börjat tillämpa komponentavskrivning fullt ut i enlighet med RKR 11.4.
Komponentavskrivning har påbörjats för nya investeringar från 2013.
Arbetet med införandet av komponentavskrivning för befintliga investeringar har gjorts under 2016. Riktlinjer avseende komponentuppdelning
har fastställts och komponentavskrivning kommer att utföras från och
med 2018.

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 1998 redovisas som
avsättning i den mån de inte avser avgiftsbestämd ålderspension. Den
avgiftsbestämda delen avseende 2016 har kostnadsförts och redovisas
som kortfristig skuld. Den årliga förändringen av pensionsavsättningen
redovisas som verksamhetskostnad och de finansiella kostnaderna
redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats med särskild löneskatt.

mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt
väsentligt eliminerats.
Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand kommunens redovisningsprinciper.
AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar komponentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt BFNAR
2012:1 (K3). AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 2016. AB
Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2008:1 (K2).

Ackumulerade resultat samt årets resultat för VA- och avfallskollektiven
har överförts till vardera investeringsfond och redovisas som långfristiga
skulder i kommunens balansräkning. Fjärrvärmekollektivets resultat
redovisas som fordran. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond som avser två förrådsbyggnader på Återvinningscentralen.
I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för framtida
investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska åtgärder.
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Portföljens förvaltning
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. Samtliga
placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet.
En uppskrivning av finansiell tillgång i balansräkningen har gjorts
avseende årlig insats för åren 2013-2015 i Kommuninvest som bedöms
ha bestående värde. Kapitalet redovisas i den perioden det avser (aug
2016) och därmed ändras inte ingående eget kapital. Uppskrivningen
har bokförts mot eget kapital och andelar.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala koncernen
Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads
Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två helägda bolag;
Strömstadgaragen och Strömstanet.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den sammanställda
redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. Interna
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar
och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgång

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t ex fastigheter, maskiner och inventarier.

Ansvarsförbindelser

Avskrivningar

Avsättningar

Kassalikviditet

Kommunkoncernen

Förpliktelser som är säkra eller högst
sannolika till sin förekomst, men
ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
Detta gäller bland annat pensionsåtaganden.
Lagstadgat krav om att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid
bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt
kapital.
Skillnaden mellan tillgångar och skulder,
kommunens förmögenhet, dvs. tidigare
års ackumulerade överskott. Består av
rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet är skillnaden mellan in- och
utbetalningar. Kassaflödesanalysen
visar årets förändring av likvida medel,
totalt samt från respektive ordinarie

Omsättningstillgångar, utom förråd och
exploateringsverksamhet, i procent av
kortfristiga skulder. Visar betalningsberedskap på kort sikt.

Omsättningstillgång

Tillgång som på kort tid kan omsättas till
likvida medel och som inte är avsedda
för stadigvarande bruk, t ex likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Pensionsskuld

Kommunens skuld gentemot nuvarande
och blivande pensionärer. Redovisas enligt den så kallade blandmodellen, som
innebär att skuld upparbetad till och med
1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och
med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering

Inkomster och utgifter hänförs till en
bestämd redovisningsperiod enligt
bokföringsmässiga grunder.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder.

Semesterlöneskuld

Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet. Visar långsiktig betalningsberedskap.

Den kommunala förvaltningen och
kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när

skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande
komponenter är väsentlig. Respektive
komponent skrivs av separat.

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde, ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Eget kapital
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Förpliktelser i form av borgensåtaganden, pensionsskuld, ställda panter och
dylikt. Resultatet belastas om/när förpliktelsen infrias.

verksamhet, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten.

Koncernföretag

En juridisk person där kommunen själv
eller med stöd av andra koncernföretag
har ett varaktigt och bestämmande eller
betydande inflytande som ger möjlighet
att påverka utformningen av koncern,
företagets verksamhet, mål och strategier etc.

Kortfristiga skulder
och fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel

Pengar på plusgiro, bank och andra
kortfristiga penningplaceringar.

Långfristiga skulder
och fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

Nettoinvestering

Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnadsandel

Verksamhetens nettokostnader, inklusive finansnettot, andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Revisionsberättelsen för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit tillräcklig. Ur
redogörelsen vill vi dock lyfta de brister som konstaterats i grundläggande granskning avseende
tekniska nämnden som saknar en intern kontrollplan.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige uppställt. Dock bedöms definitionen av god ekonomisk hushållning behöva
tydliggöras. I årsredovisningen saknas en tillräckligt tydlig definition av god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsmässigt perspektiv för att det ska vara möjligt för oss att bedöma om resultatet är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
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Revisionsberättelsen för år 2017, fortsättning.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvars frihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. Vi åberopar bifogad redogörelse.

Strömstad den
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Bilaga: Mål Nämnder
KOMMUNSTYRELSEN

Interna mål: Medarbetare
Långsiktiga mål

Nämndmål

Styrtal/Måltal

2030 rankas Strömstads
kommun som en mycket
attraktiv arbetsgivare.

Delmål 2018
indextal 79

HME, MOTIVATION - mitt arbete känns
meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt
dagliga arbete, jag ser fram emot att gå till
arbetet. LEDARSKAP - min närmaste chef
visar uppskattning för mina arbetsinsatser,
min närmaste chef visar förtroende för
mig som medarbetare, min närmaste chef
ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt
arbete. STYRNING - jag är insatt i min arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, jag vet vad som
förväntas av mig i mitt arbete.

Interna mål: Processer
Status

Måluppfyllelse
HME 74
Motivation 75
Ledarskap 73
Styrning 74

Långsiktiga mål
2030 har Strömstads
kommun etablerat ett
effektivt samarbete som
styrs av helhetssyn och
gemensamma mål

Nämndmål

Styrtal/Måltal

Status

Andel medarbetare som
har god kännedom om
kommunens vision och mål

2017 50%
2019 60%
2021 95%

Medarbetarenkät 2016 (presenterades våren 2017) visade att
83 % uppger att de är insatta i
sin arbetsplats mål. Index 4,18
under 2017 mot 4,04 2015 års
mätning.

Alla processer är
kvalitetssäkrade

Andel/antal kärnprocesser
som är kartlagda och
vars rutinbeskrivningar är
genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner prioriterats under
2017 framför arbetet med
processkartläggning.
Under kommande år föreslås
processkartläggning ske när
förvaltningar och avdelningar
upptäcker ett behov av att effektivisera och utveckla den
aktuella processen, snarare än
att måltalet utgörs av en fast
procentandel.

Interna mål: Ekonomi
Långsiktiga mål
2030 har Strömstads
kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett
effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap för
framtiden.

Nämndmål
Strukturkostnader motsvarande
rikssnitt/jämförbara
kommuner med
beaktande av
nuläget *Offentlig
statistik inhämtad
gällande år 2016.

Hänsyn tas till kostnader med bäring
på färjetrafiken
när måltal sätts.
*Offentlig statistik
inhämtad gällande
år 2016.

60

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Styrtal/Måltal
Kostnad affärsverksamhet, kr/inv

Status
Kostnader som kommungrupp eller lägre

Måluppfyllelse
Kommmungruppen:5253*
Strömstad: 7747*

Kostnad egentlig
verksamhet, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 72173*
Strömstad: 63364*

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 1752*
Strömstad: 851*

Kostnad förskola och
skolbarnsomsorg,
kr/inv
Kostnad individ- och
familjeomsorg, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 7589*
Strömstad: 8956*

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 3193*
Strömstad: 3192*

Kostnad infrastruktur,
skydd mm, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 6188*
Strömstad: 6390*

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 1398*
Strömstad: 1304*

Kostnad politisk verksamhet, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 1171*
Strömstad: 657*

Kostnad särskilt riktade
insatser, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 7750*
Strömstad: 4932*

Kostnad utbildningsverksamhet, kr/inv

Kostnader som kommungrupp eller lägre

Kommungrupp: 18557*
Strömstad: 17651*

Kostnad äldre och funk- Kostnader som kommungrupp eller lägre
tionsnedsatta, kr/inv

Kommungrupp: 24569*
Strömstad: 19431*

Kostnader IFO struktur- Kostnader som komkostnad
mungrupp eller lägre

Kostnad IFO 3192 kr/inv*;
nettokostnadsavvikelse
kommungrupp: 14,7%%
Strömstad: 0,2%*

Inte uppfyllt

2030 har Strömstad
nominerats till Sveriges
kvalitetskommun

Måluppfyllelse

Vision och mål är
väl förankrade hos
Strömstads kommuns medarbetare

Invånarna har
tillgång till tydlig
information om
kommunens verksamhet

Invånarna deltar
i diskussionen
om kommunens
verksamhet och
utveckling

Kommunen arbetar
med systematiskt
kvalitetsarbete

Andel/antal stödprocesser som är kartlagda och
vars rutinbeskrivningar är
genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner prioriterats under
2017 framför arbetet med
processkartläggning.

Andel/antal styrprocesser
som är kartlagda och
vars rutinbeskrivningar är
genomgångna

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Arbetet med dokumenthanteringsplaner prioriterats under
2017 framför arbetet med processkartläggning.

Andel invånare som är
nöjda med tillgängligheten till kommunens
information

2020 70%
2025 85%
2030 95%

Medborgarundersökning 2016:
82 % är nöjda med tillgängligheten

Andel invånare som är
nöjda med tydligheten i
kommunens information

2020 70%
2025 85%
2030 100%

Medborgarundersökning 2016:
77 % är nöjda med tydligheten
i kommunens information

Andel invånare som är
nöjda med möjligheten
att påverka inom kommunens verksamheter

2020 70%
2025 85%
2030 90%

Medborgarundersökning
2016: 48 % är nöjda med
möjligheten att påverka inom
kommunens verksamheter.

Andel invånare som är
nöjda med möjligheten att
påverka politiska beslut

2020 60%
2025 70%
2030 80%

Medborgarundersökning 2016:
51 % är nöjda med möjligheten
att påverka politiska beslut.

Kommunen har en samlad strategi och ett system
för kontinuerligt kvalitetsoch förbättringsarbete

2020 är det på
plats
2025 infört i
alla led

Under 2017 har en systematisk
uppföljning genomförts av styrdokument. Ny målstyrningsmodul
infördes 2017 med syfte om effektivare, kontinuerlig måluppföljning.
Fortsatt utveckling kommer ske med
uppföljning av kvalitetsmål under
perioden fram till 2020

Interna mål: Processer forts.
Långsiktiga mål

Nämndmål
Kommunen definierar och kontrollerar
tydligt kvalitetskrav
vid upphandling

Kommunen arbetar
aktivt med innovation och förnyelse

2030 har Strömstads
kommun höga betyg i årliga
servicemätningar

Styrtal/Måltal

Status

Måluppfyllelse
Vid direktupphandlingar samt
köp utanför avtal i förvaltningarna förekommer brister.

Andelen upphandlingar
där Skatteverkets metod
att förebygga skattebrott
använts: godkänd F-skatt,
momsregistrering, arbetsgivarregistrering, skatteskuld
hos Kronofogden, redovisade arbetsgivaravgifter för
de tre senaste månaderna

2017 100%

Antal pågående utvecklingsprojekt med universitet/högskola/FoU-verksamhet kring process/tjänste/
verksamhetsutveckling

2020 1st
2025 2 st
2030 3 st

Strömstads kommun deltar inom
Kommunakademin Väst och
undersöker möjligheterna att delta
i utvecklingsprojekt inom ramen
för detta projekt. Dialog pågår
om högskoleförberedande kurs
i Strömstad till högskolan Väst,
Miljö- och byggförvaltningen har
pågående dialog med högskolor
i södra Sverige kring framtida
samverkan med studenter som
läser till ingenjörer.

Antal praktikplatser som
kommunen erbjuder till
studenter vid universitet/
högskola.

2017 - 2020:
varje förvaltning
tar årligen
emot minst en
praktikant eller
ingår i minst
ett gemensamt
utvecklingsprojekt med
en högskola/
universitet

Kommunstyrelsen har under
hösten 2017 haft en heltidspraktik
från högskolan Väst som jobbat
inom utvecklingsavdelningen.

Andel invånare som får
svar på sina frågor vid
första kontakt med kommunen.

2020 68 %
2025 75%
2030 80 %

KKiK öppna jämförelser 2016:
50 % får svar inom 60 sek. Servicemätning SKL visar att 65 % får
svar (med längre svarstid). Ingen
undersökning 2017.

Ökad Nöjd Kund Index
(NKI) bland företag som
haft ärenden hos kommunen inom myndighetstillsyn

2020 70
2025 75
2030 80

NKI 68

Kommunens webbinformation till medborgarna
svarar på större andel
frågor.

2020 plats 100
2025 plats 70
2030 plats 50

Plats 195. Måltal för 2017 är 200

100% av upphandlingar vid
ekonomiavdelningen
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Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ- OCH BYGG-

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan
Långsiktiga mål

Nämndmål

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Moderna och ändamålsenliga lokaler med god inne
och utemiljö inklusive
tillgång till natur.

Status

Måluppfyllelse
Nämnden och dess förvaltning har under året arbetat tillsammans
med Strömstadslokaler samt barn- och utbildningsverksamheten för
att säkerställa en samordnad planering. Arbetet är på god väg och
har stärkt samarbetet mellan olika inblandade aktörer. Ett flertal nya
förskolelokaler är under byggnation och planering. Detaljplanearbetet
avseende bojarskolan pågår.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen upptäckte skadliga ämnen som arsenik, koppar, krom och kreosot vid en tillsynskampanj på förskolornas
utegårdar i våras. En källa till dessa ämnen visade sig vara gammalt
tryckimpregnerat trä. Strömstads kommun har sedan dess tagit ett
samlat grepp för att förbättra utemiljön för våra förskolebarn och har
på flera ställen tagit bort gammalt tryckimpregnerat trä, som gamla
gungställningar och sandlådor, för att minska exponeringen av skadliga
ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

God planberedskap

Planreserv (planlagda områden för skola): Mål: 2, Utfall: 0, Aktuella
FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej
För tillfället finns inga planlagda områden för skola. Nämnden har
dock påbörjat arbete med en detaljplan för skola (Bojarskolan) och
det pågår ytterligare två planer där byggnation av skola och förskola
möjliggörs. FÖP Strömstad-Skee har inte antagits men arbetet går
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till
stöd för KS.

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor
Nämndmål

2030 finns ett varierat
utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer för alla
åldrar

Byggrätter för nya boendeenheter ska tillskapas
under 2017 (200 stycken).

Nämnden har inte antagit några detaljplaner som möjliggör nya
bostäder. Minst två större bostadsplaner beräknas dock gå till antagande under 2018 vilket skulle innebära cirka 700 nya byggrätter. Under
2017 har även 33 förhandsbesked beviljats vilka ger byggrätter för 6498 nya bostäder i flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbostadshus.

2030 finns ett varierat
utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer för alla
åldrar

God planberedskap
(bostäder)

Planreserv (antal kommunala boendeplaner): Mål: 2 (2018), Utfall: 0,
Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej

2030 är miljökapitalet
intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den
biologiska mångfalden

Skydda vår biologiska
mångfald

2030 upplever Strömstads
invånare att de har en god
tillgång till vård i närmiljön

Varierat utbud av
ändamålsenliga lokaler
med god inne och utemiljö
inklusive tillgång till natur.

Under året har nämnden påbörjat planering för Mällbygård där
utrymme för särskilt boende ska studeras. Andra lokaliseringar har
studerats under året men av olika anledningar valts bort.

God planberedskap

Planreserv (planlagda områden för “äldreboende”): Mål: 1, Utfall: 1,
Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej
I dagsläget finns ett område med byggrätt för serviceboende och
ytterligare byggrätt för äldreboende utreds i arbetet med detaljplanen
för Mällbygård. FÖP Strömstad-Skee har inte antagits men arbetet går
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till
stöd för KS.

Skydda vår biologiska
mångfald

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och
pendlingsmöjligheterna till
och från andra arbetsmarknader är goda

Ett trivsammare centrum
för gående och cyklister
till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar.
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Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

För att nämndmålet ska anses som uppnått har nämnden tidigare valt
att sätta antaget planprogram för södra infarten som delmål för 2017.
Arbetet med planprogrammet har upphört och istället införlivats i
pågående detaljplanearbete, bland annat i anslutning till färjeterminalen vid Torskholmen. Vidare har nöjd-regionindex angivits som
styrtal till målet. Då detta följer av medborgarundersökningen som inte
genomförts 2017 finns inget aktuellt utfall. Utifrån styrtalen bedöms
målet delvis uppfyllt då planprogrammet övergått i andra pågående
och idag prioriterade projekt.
Nämnden och dess förvaltning har under 2017 stärkt arbetet med att
ta aktiv del i och bevaka centrummiljön i pågående ombyggnationer
och planprocesser.

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska öka, Utfall: Ingen
förändring
Under året har andelen areal mark med områdesskydd inte ökat, varför målet bedöms som inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljö- och
byggnämnden lämnat förslag till Tekniska nämnden att föreslå Länsstyrelsen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på fastigheten
Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt detta förslag. Miljöoch byggnämnden är även projektansvarig i en Lona ansökan vad
gäller naturvårdsåtgärder i Kilen Backeleran, Rossö

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska öka, Utfall: ingen
förändring
Under året har andelen areal mark med områdesskydd inte ökat,
varför målet bedöms som inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljöoch byggnämnden lämnat förslag till Tekniska nämnden att föreslå
Länsstyrelsen att utreda möjligheterna för reservatsbildning på
fastigheten Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt detta
förslag. Miljö- och byggnämnden är även projektansvarig i en Lona
ansökan vad gäller naturvårdsåtgärder i Kilen Backeleran, Rossö

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och
kulturarrangemang

Status

Nämnden har som mål att det ska finnas minst två planlagda områden
för kommunala bostäder före 2019. Under 2017 har inga sådana
planer antagits. Dock finns möjlighet för tre boendeplaner på kommunal mark - Korsnäs, Lilla Åseröd och Canning - att antas under 2018.
Vidare bedöms måluppfyllelse utifrån huruvida nya FÖP:ar antagits.
FÖP Strömstad-Skee har inte antagits under året men arbetet går
framåt och förvaltningen har deltagit genom att avsätta resurser till
stöd för KS.

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet
2030 upplever Strömstads
invånare att de har en god
tillgång till vård i närmiljön

Måluppfyllelse

Långsiktiga mål

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum
2030 är Strömstad fortsatt
attraktivt för inflyttning
liksom för etableringar på
sträckan Oslo-Köpenhamn

Tillhandahålla praktikplatser
inom förvaltningens kompetensområde

Mål: Minst en praktikant per avdelning och år, Utfall: Tre praktikanter
(plan, mät samt räddningstjänsten)
Målet bedöms som uppfyllt även om alla avdelningar inte tagit emot
praktikanter. Detta då verksamheten tagit emot praktikanter såväl i
stadshuset som på räddningstjänsten.

Bilaga: Mål Nämnder
BARN OCH UTBILDNING

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ- OCH BYGG

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan

Interna mål: Medarbetare
Långsiktiga mål

Status

Nämndmål

Måluppfyllelse

2030 rankas Strömstads
kommun som en mycket
attraktiv arbetsgivare.

En arbetsmiljö som
präglas av öppenhet, ett bra
samtalsklimat och en miljö
där olika uppfattningar respekteras och diskriminering
motverkas

Nöjd-medarbetarindex, Mål: Förvaltningens resultat ska vara bättre än
föregående år, Förvaltningens resultat ska vara bättre än kommunens
genomsnitt, Utfall: På tio av tolv områden är förvaltningens resultat
bättre än genomsnittet i kommunen, vilket är bättre än föregående år
då tre av fyra områden var bättre än genomsnittet.

2030 rankas Strömstads
kommun som en mycket
attraktiv arbetsgivare.

Fulltalig personalstyrka

Andel långtidssjukskrivna: Mål: 0 %, Utfall: 62 % (54 % 2016), Sjukfrånvaro: 6,5 % (7,8 % 2016), Personalomsättning: Mål < 7 %, Utfall:
9,4 % (12,5 %)
Inget av de styrtal som definierats för att mäta måluppfyllelse uppnås
under året. Avseende långtidssjukskrivningen är trenden dessvärre
negativ samtidigt som den samlade sjukskrivningen minskat jämfört
med föregående år. Personalomsättningen är lägre 2017 än 2016, dock
väntar ett flertal avgångar under första delen av 2018.

Interna mål: Ekonomi
2030 har Strömstads
kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett
effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap för
framtiden.

God ekonomisk hushållning

2030 har Strömstad
nominerats till Sveriges
kvalitetskommun.

2020 ska samtliga våra
processer vara kartlagda i
ett kvalitetsledningssystem
(ensolution)

Nämndens nettokostnad: Mål: ska inte överstiga budgeterad nivå,
Utfall: + 1,8 mnkr

Nämndmål

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 9
(100 %) når kunskapskraven
i samtliga ämnen.

Mål 2017 75%. Utfall 2017 68%. Betygsstatistiken visar att 68 % av
elever är godkända i samtliga ämnen. Även om inte målsättningen
nås är resultatet en ökning från föregående års nivå på 60 %. Kunskapsresultaten mätt i det samlade meritvärdet för grundskolans årskurs
nio (222,7) ligger nu Strömstads kommun i nivå med riket (223,5).
Flickornas meritvärde (246,7) har fortsatt att öka. Pojkarnas meritvärde
(203,0) har efter tre års nedåtgående trend ökat. Orsaken till ökningen
är främst att eleverna får betyg i fler ämnen än tidigare, andelen elever
som får betyg i alla ämnen har ökat markant, särskilt för pojkar.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 9
(100 % ) är behöriga att
söka ett nationellt gymnasieprogram

Mål 2017 100%. Utfall 2017 79%. Av de elever som avslutade sina grundskolestudier 2017 blev totalt 79 % behöriga till ett yrkesprogram i
gymnasieskolan, vilket är en ökning jämfört med föregående års andel
på 77 %. Ökningen är lika för pojkar och flickor. Strömstad ligger fortfarande under riksgenomsnittet, men den positiva trenden är tydlig.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 3 och 6
(100 %) når godkända resultat i nationella proven

Mål 2017 100%. Utfall 2017 90%. Eleverna i årskurs 3 behöver klara
samtliga delprov på de nationella provet för att få ett godkänt resultat.
Därför är 90% är en hög nivå.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Trygghet i skolan för alla
oavsett skolform

Mål 2017 100%. Utfall 2017 96%. Resultatet från den genomförda
trivsel-enkäten känner sig 96 % av samtliga elever trygga i skolan.
Genom att kontinuerligt genomföra trivselenkäter kartlägger verksamheterna elevernas upplevda trygghet. Enkäterna ger också möjligheten
för eleverna att beskriva de situationer som elervna ej känner sig
trygga i. Detta ger underlag för insatser för att höja tryggheten oavsett
skolform.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Kvalitets- och miljömässigt bättre mat genom
ökad andel ekologiska och
närodlade livsmedel

Mål 2017 27%. Utfall 2017 28%. Kökscheferna arbetar kontinuerligt
och framgångsrikt med inköp för att uppnå nämndens ekologiska mål.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Bibliotek/digitalisering för
att öka läsandet. Komplettera skol-biblioteken med
möjlighet till lån av digitala
medier (e-böcker).

Mål 2017 100%. Utfall 2017 100%. Skolbibliotek finns enbart vid gymnasium och högstadieskolan.

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Giftfria förskolor/ skolor,
planera för flexibel användning och anpassade till ny
pedagogik

Mål 2017: 90%. Utfall 2017 90%. Förskolorna är mycket medveta om
vikten av giftfritt pedagogiskt material och inventarier vid inköp.

2030 erbjuder Strömstad
ett attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt universitetsutbildningar

Strömstad Gymnasium erbjuder nationella gymnasieprogram för i förstahand
för 16-åringar i Strömstad,
Tanum och Dals-Ed

Mål 2017 75%. Utfall 2017 85%. 2017 startade gymnasiet lärlingsutbildningar inom flera brancher vilket har attraherat elever yttligare att
söka till Strömstad gymnasium.

Interna mål: Processer

2030 har Strömstads
kommun höga betyg i årliga
servicemätningar.

Ökad kundservice

Andel kartlagda processer: Mål: 75 % Utfall: Ingen bedömning (se
nedan)
Styrtalet avseende antal kartlagda processer är svårt att följa upp då
det samlade antalet processer som ska kartläggas är okänt. Förvaltningen har påbörjat arbetet med processkartläggning samt att tydliggöra,
dokumentera och effektivisera processer. Under året har det samlade
arbetet med processkartläggning avstannat då andra projekt och
personalbrist tagit fokus. Dock har förvaltningen inlett ett arbete med
att stärka rutiner och processer i alkoholhandläggning samt deltagit
i arbetet med kommunens gemensamma dokumenthanteringsplan.
I arbetet med att implementera nytt verksamhetssystem har vidare
processer för till exempel hantering av nämndsärenden stärkts. Det
långsiktiga arbetet att kartlägga, kvalitetssäkra och stärka våra processer pågår fortsatt i förvaltningen.
Antal besökare på hemsidan: Mål: antalet ska öka, Utfall: -, Placering
NKI (insiktsmätning): Mål: Ska klättra på rakningen, Utfall: Förvaltningens resultat har ökat
Under året har vi bland annat publicerat samtliga gällande detaljplaner
på hemsidan via en sökbar karta, initierat arbete med en dagvattenpolicy, genomfört utåtriktade aktiviteter, och infört en ny tjänst
som kommunvägledare. Förvaltningens resultat i insiktsmätningen
(servicemätning avseende kontakten med företag) har stärkts.

2030 har Strömstad
nominerats till Sveriges
kvalitetskommun.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Hög rättssäkerhet

Status

Mål: Andelen vunna överprövade beslut ska vara över 85 %, Utfall: 65 %
Under 2017 har 20 överklagade ärenden avgjorts. Av dessa har 13 avslutats till nämndens fördel medan 7 dömts till den klagandes favör. Målet
är därför inte uppfyllt. Dock har andelen vunna överprövningar ökat
med knappt 10 procentenheter sedan delårsbokslutet per 31 augusti.

Delvis uppfyllt

Måluppfyllelse

Långsiktiga mål

Inte uppfyllt
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Bilaga: Mål Nämnder
SOCIALNÄMNDEN
Interna mål: Ekonomi

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet
Måluppfyllelse

Långsiktiga mål

Nämndmål

2030 erbjuder Strömstad
ett varierat utbud av
stöd- och serviceformer
för att möta olika behov
under livet

Samverkan och tidiga insatser - En trygg professionell
och effektiv verksamhet
för stöd och omsorg med
utgångspunkt i individens
behov.

Samverkan sker aktivt internt och externt med en rad samhällsaktörer
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet.
Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga samverkansformerna.

2030 erbjuder Strömstad
ett varierat utbud av
stöd- och serviceformer
för att möta olika behov
under livet

Alla insatser som nämnden
bistår med ska ha ett tydligt
mål. Den enskilde ska vara
delaktig i att utforma vägen
till målet.

Stickprovskontroll genomförs årligen av genomförandeplaner inom
vård och omsorg. Detta är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Senaste granskning: 93 % (tidigare granskning 87 %)

Status

Av brukaren/företrädaren godkänd genomförandeplan 37 %
Kommunicerade utredningar: 100 %

Interna mål: Medarbetare
2030 rankas Strömstads
kommun som en mycket
attraktiv arbetsgivare.

Minskad personalomsättning

Socialförvaltningen som helhet- Jämfört med samma period
föregående år har personalomsättningen på egen begäran ökat från
6,69 % till 6,90 %.
Inom vård och omsorg (äldre) och stod och service (funktionsnedsatta)
har personalomsättningen minskat.
Inom Individ- och familjeomsorgen, verksamhet barn och unga, har
personalomsättningen varit mycket hög. Verksamheten har svårt att
rekrytera personal med rätt kompetens. Detta är ett problem som är
aktuellt i hela landet.

2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i
medarbetarmätningen.

Medarbetarenkät
genomförd

2030 har Strömstads
kommun Sveriges friskaste
medarbetare.

Minskad långtidssjukskrivning

Medarbetarenkät har genomförts under hösten 2017.
År 2015- 70 %
År 2016- 50,80 %
År 2017 - Saknas ännu uppgift om andel deltagare 2017
Sjukfrånvaro
Socialförvaltningen som helhet: Helår 2017: 6,07% Helår 2016: 5,22%
(från måluppfyllelsen)
Långtidssjukfrånvaron har inte minskat för socialförvaltningen som helhet.
Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt,
dels internt i samverkan med HR och externt i samverkan med företagshälsovården. Verksamheterna arbetar med att säkerställa rutiner samt
arbetssätt som ett led i att minska stress på arbetsplatserna. Enhetschef
har tillförts ett särskilt boende och på övriga verksamheter är chefstjänster
tillsatta där det funnits vakanser för Vård och Omsorg.
I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs rehabutredningar och planer för rehabilitering upprättas. Kontinuerlig kontakt mellan
arbetsgivare och arbetstagare under sjukskrivningsperioden.
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Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Långsiktiga mål

Nämndmål

2030 har Strömstads
kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett
effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap för
framtiden.

Nämndens nettokostnad

2030 har Strömstads
kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett
effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap för
framtiden.

Kostnad per SöBo-plats
Strömstad < 640 tkr

2030 har Strömstads
kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett
effektivt resursutnyttjande,
en handlingsberedskap för
framtiden.

Brukartid hemtjänst >55%

Status

Måluppfyllelse
Nämndens nettokostnad ska inte överstiga budgeterad nivå” är i
mycket hög grad uppfyllt.
Budget: 243 597 tlr      Utfall: 244 107 tkr Diff: -510 tkr

Kostnad per SäBo-plats Strömstad skall inte överstiga 640 tkr
Kostnad 577 tkr per SäBo-plats Strömstad 2017

Nyttjandegrad hemtjänst (brukartid enligt TES) i % > 55 %
Genomsnittlig brukartid 49 %
Uppföljning sker kontinuerligt till verksamhet och nämnd. Arbete
pågår för effektiv planering samt resursplanering av personal samt för
minskad kringtid.

Bilaga: Mål Nämnder
TEKNISKA NÄMNDEN
Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Övergripande mål
Långsiktiga mål

Status

Nämndmål

Måluppfyllelse

Nämndmål
Verka för tåg- och bussförbindelser förbättras

Delvis uppfyllt – Samverkan sker med Utvecklingsavdelningen, främst
avseende pendlingsparkeringar.

Säkrare skolvägar. Säker
trafikslösning för Karlsgatan/Ringvägen

Delvis uppfyllt – Trafikanalys genomförd och framtagande av
åtgärdsplan pågår. Detta i dialog med Trafikverket. Tidsaspekt svår att
fastställa. Översyn av länsväg 164 i Skee har genomförts. Trygghetsvandring har skett på Rossö skola.

2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Laddplan skall upprättas
med tydliga mål för kommunens fordonspark

Delvis uppfyllt – Översyn av kommunens fordon pågår. Andel miljöfordon har ökat samt minskning av totalt antal fordon. Utvärdering görs
efter 2017. Laddplan har tagits fram. Inväntar svar från elleverantörer
för uppgradering av elförsörjningen och dess kostnader. Laddplanen
antas första kvartalet 2018.

2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och
pendlingsmöjligheterna till
och från andra arbetsmarknader är goda

2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Utreda möjligheterna att
etablera biogastankställe
eller motsvarande

Uppfyllt – Leverantör anlitad, bygglov beviljat. Etablering första
kvartalet 2018.

2030 erbjuder Bohusbanan
effektiva persontransporter. Banan är rustad med
sikte på godstransporter
till Norge

2030 har Strömstad en
levande stadskärna med ett
stort och varierat utbud av
mötesplatser

Utveckla och förädla offentliga miljöer/besöksmål

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts
Uppfyllt - Pågående marknadsföring av EkoParken, besökare samt arrangerande av evenemang. Samverkansprojekt avseende aktivitetsytor
pågår med övriga inblandade förvaltningar. Ny skyltning av besöksmål
kom upp under sommaren.

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor
2030 finns ett varierat
utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer för alla
åldrar

Genom god planering
säkerställa att kommunal
mark finns.

Delvis uppfylt – Pågående, detaljplanarbete fortskrider.

2030 finns ett varierat
utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer för alla
åldrar

Ombyggnad Avloppsreningsverk Österröd

Delvis uppfyllt – Färdigställs maj 2019. Följer projektplan.

2030 är miljökapitalet
intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den
biologiska mångfalden

Insamling av matavfall

Ej uppfyllt – Påbörja arbete under 2018. Förseningar i projektet.

Grön skogsplan

Uppfyllt – följer framtagen plan

Ett trivsammare och trafiksäkert centrum för gående
och cyklister till stöd för
handel, besöksnäring och
kommunmedlemmar

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Status

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum
2030 har Strömstad ett
varierat näringsliv med en
högre andel kunskapsföretag

Genom god planering säkerställa att ledig mark finns
för industrier och företag

Uppfyllt – Bastekärr uppfyllt.

Delvis uppfyllt – Underhåll sker i samverkan med Kultur & Fritid samt
ALE.

Levande landsbydg/
strövområde

Uppfyllt

Måluppfyllelse

Långsiktiga mål

Delvis uppfyllt – Projekt pågår enligt plan. Start av ombyggnad av
nedre bron har skett. Andra sidan av bron kommer att färdigställas
under hösten.

65
Inte uppfyllt
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Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 42

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0210

Revisionsberättelse för år 2017 - ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

9

ärende

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera Revisionsberättelse för år 2017
att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa
organ.

Sammanfattning av ärendet

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet
som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit
tillräcklig. Ur redogörelsen vill vi dock lyfta de brister som konstaterats i grundläggande
granskning avseende tekniska nämnden som saknar en intern kontrollplan.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Dock bedöms definitionen av god ekonomisk
hushållning behöva tydliggöras. I årsredovisningen saknas en tillräckligt tydlig definition
av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv för att det ska vara
möjligt för oss att bedöma om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.
Vi åberopar bifogad redogörelse.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-04-26

12 (21)
Diarienummer

KS/ 2018-0056

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2017 med bilaga

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

13 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 43

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0-0195

10

Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta

ärende

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år
2017.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder har att
godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017 för
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer som
kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 57
Kommunstyrelsens arbetsutskott §81
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §57
KSAU §81

31 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-0-0195

Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder har
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017 för
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer som
kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2017 enligt bilaga.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KSAU § 81

5 (5)
Diarienummer

KS/ 2018-0049

Dnr: KS/2018-0-0195

Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017 för
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer som
kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2017 enligt bilaga.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med förslag
till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2018-04-04

1 (1)
Dnr: KS/2018-0195

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder
för år 2017 enligt bilaga.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt samman-ställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017
för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer
som kompletterar med revisionsberättelser och under-tecknande av
sammanställningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Natalia Larsson
KS-diarium

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

14 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

Diarienummer

KS/ 2018-0056

KF § 44

11

Dnr: KS/2018-0173

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

ärende

att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Sammanfattning av ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27 §20.
Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. Stödet betalas enligt
följande:
- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat
Beräkning av partistöd 2018

Prisbasbelopp 2017

S
C
L
M
MP
SD
V
KD
Summa

44 800

Mandat Grund
Partistöd Utbildning Totalt
10
8 960
73 472
9 000
91 432
9
8 960
66 125
8 100
83 185
6
8 960
44 083
5 400
58 443
4
8 960
29 389
3 600
41 949
4
8 960
29 389
3 600
41 949
3
8 960
22 042
2 700
33 702
2
8 960
14 694
1 800
25 454
1
8 960
7 347
900
17 207
39
71 680
286 541
35 100
393 321

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §39
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §61
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

8 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

KS §39
KSAU § 61

Dnr: KS/2018-0173

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Sammanfattning av ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27 §20.
Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. Stödet betalas enligt
följande:
- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat
Beräkning av partistöd 2018

44 800

Prisbasbelopp 2017

S
C
L
M
MP
SD
V
KD
Summa

Mandat Grund
Partistöd Utbildning Totalt
10
8 960
73 472
9 000
91 432
9
8 960
66 125
8 100
83 185
6
8 960
44 083
5 400
58 443
4
8 960
29 389
3 600
41 949
4
8 960
29 389
3 600
41 949
3
8 960
22 042
2 700
33 702
2
8 960
14 694
1 800
25 454
1
8 960
7 347
900
17 207
39
71 680
286 541
35 100
393 321

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

7 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

KSAU § 61

Dnr: KS/2018-0173

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Sammanfattning av ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27 §20.
Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. Stödet betalas enligt
följande:
- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat
Beräkning av partistöd 2018

Prisbasbelopp 2017

S
C
L
M
MP
SD
V
KD
Summa

44 800

Mandat Grund
Partistöd Utbildning Totalt
10
8 960
73 472
9 000
91 432
9
8 960
66 125
8 100
83 185
6
8 960
44 083
5 400
58 443
4
8 960
29 389
3 600
41 949
4
8 960
29 389
3 600
41 949
3
8 960
22 042
2 700
33 702
2
8 960
14 694
1 800
25 454
1
8 960
7 347
900
17 207
39
71 680
286 541
35 100
393 321

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

[Datum]

1 (1)
Dnr: KS/2018-0173

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet

Ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27
§20. Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. Stödet betalas
enligt följande:
-

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

-

Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

-

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2018

Prisbasbelopp 2017

S
C
L
M
MP
SD
V
KD
Summa

44 800

Mandat Grund
Partistöd Utbildning Totalt
10
8 960
73 472
9 000
91 432
9
8 960
66 125
8 100
83 185
6
8 960
44 083
5 400
58 443
4
8 960
29 389
3 600
41 949
4
8 960
29 389
3 600
41 949
3
8 960
22 042
2 700
33 702
2
8 960
14 694
1 800
25 454
1
8 960
7 347
900
17 207
39
71 680
286 541
35 100
393 321

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie, ekonomichef
Gruppledare i samtliga partier

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

15 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 45

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0115

12

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag

ärende

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har
varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och
ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och
Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver kommunala
verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §40
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §62
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2018-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadsbyggen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 Nytt
förslag – Bolagsordning Strömstanet 2018-03-20 reviderat 2018-04-04
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstagaragen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §40
KSAU § 62
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Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-0115

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag
Kommunstyrelsens beslut
att under §13 i Bolagsordningen för AB Strömstads-byggen ska Köp eller försäljning,
utanför av stämman antagen investeringsram/ budget, överstigande ett belopp av
100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat
2017-03-20
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet enligt förslag daterat
2017-03-20
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen enligt förslag daterat
2017-03-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2018-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadsbyggen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstanet 2018-03-20 reviderat 2018-04-04
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstagaragen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat
2017-03-20
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet enligt förslag daterat
2017-03-20
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen enligt förslag daterat
2017-03-20
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

10 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Protokollsanteckning

Joel Wetterberg controller föredrar ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att under §13 i
Bolagsordningen för AB Strömstads-byggen ska Köp eller försäljning, utanför av
stämman antagen investeringsram/ budget, överstigande ett belopp av 100
prisbasbelopp per affärstillfälle.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med HansInge Sältenberg (C) tilläggsyrkande antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Joel Wetterberg, 0526-19193

2018-03-20

1 (2)
Dnr: KS/2018-0115

Kommunstyrelsen

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess
dotterbolag
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat
2017-03-20
Att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet enligt förslag daterat 201703-20
Att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen enligt förslag daterat
2017-03-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen.
Syftet har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt
tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de
affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger
och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2018-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadsbyggen 2018-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstanet 2018-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstagaragen 2018-03-20

Joel Wetterberg

Controller
0526-19193
joel.wetterberg@stromstad.se

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2018-03-20

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomichef
AB Strömstadsbyggen
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Dnr: KS/2018-0115
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Strömstads kommuns

Styrdokument

Bolagsordning för AB
Strömstadsbyggen
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Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar

Bolagsordning
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2018-xx-xx
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Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsbyggen.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder, affärslägenheter och
gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier
och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets ska i allmännyttigt syfte med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och
inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt med ett socialt ansvar.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
§ 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 5 miljoner kronor
och högst 20 miljoner kronor.
§ 7 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5000 och högst 20 000.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall 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 att 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.
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För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.
Revisorns och - i förkommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Strömstads
kommun utse en lekmannarevisor med en revisorssuppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för
återstoden av pågående mandatperiod.
Kostnaderna för lekmannarevisorerna 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 och 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 lekmannarevisorns
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
12. Avslutande av stämman
§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
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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.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en
månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.
§ 15 Firmatecknare
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.
§ 17 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 på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx

Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadsbyggen.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva,
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets ska i allmännyttigt syfte med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda hyresgästerna
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt med ett socialt ansvar.

Kommentar [JW1]:  Ny rubrik (i enlighet med SKL:s
mall/förslag)
Energi och värmeproduktion stryks. Argument: Sker inte idag,
försäljning av överskottsenergi från solceller bedöms inte behöva
vara egen verksamhetsgren (då mikroförsäljning av el kan anses vara
naturlig del i ägandet/förvaltandet av fastigheter). Om
försäljnings/produktion av el/värme i större skala skulle bli aktuellt
bör detta vara en principiellt viktig fråga som ändå ska upp i
fullmäktige och då bör leda till en förändring av bolagsordning och
ägardirektiv)
Dagens skrivning förhindrar inte produktion och försäljning av
bostadsrätter varför vi inte föreslår reglering av det här (bör nämnas i
direktiv om det ska anses som en möjlig finansiering av framtida
byggnation).
Förädla föreslås tas in även om betydelsen kan anses oklar, detta är
ett vanligt förekommande begrepp såväl i SKL/SABOS mall/förslag
till bolagsordning såväl som i kommersiella fastighetsbolags
syften/bolagsordningar
Skrivning om att bolaget är skyldigt att utföra uppdrag från ägare
tas bort i enlighet med förändrat mall/förslag från SKL/SABO
Kommentar [JW2]:  Den kommunala lokaliseringsprincipen
byts till blåmarkerat (enlig SKL/SABO)

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
§ 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 5 miljoner kronor
och högst 20 miljoner kronor.
§ 7 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5000 och högst 20 000.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall 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 att 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.

Kommentar [JW3]: Ordinarie bolagsstämma ersätts med
årsstämma (ny beteckning enligt lag)
Kommentar [JW4]: Här stod tidigare: ”personliga suppleanter”.
Efter kommentar från Strömstadsbyggen styrelse förslås ”personlig”
tas bort för att underlätta styrelsens arbete.

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.

Kommentar [JW5]: Revisorer och årsredovisning blir
”Revisorer” enligt SKL/SABO

Revisorns och - i förkommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i
Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en revisorssuppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige
för återstoden av pågående mandatperiod.
Kostnaderna för lekmannarevisorerna 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 och 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 lekmannarevisorns
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Kommentar [JW6]: Möjligheten att skicka kallelse med e-post
läggs till för att skapa smidigare processer vid kallelse till
årsstämma.
Dock förtydligas att kallelse ska skickas per brev om detta krävs
enligt aktiebolagslagen (se bolagsverket:
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/privat
/privata-1.3236)
Kommentar [JW7]: Tidigare 12§ stryks då frågan om
närvarorätt behandlas i § 17 (18)

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall
behandla
12. Avslutande 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.

§ 14 Räkenskapsår

Kommentar [JW8]:  Alla köp hanteras i en punkt (såväl fast
som lös egendom)
Andra ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt tas
bort (då det regleras av fullmäktiges rätt att ta ställning till sådana
frågor).
Årligt fastställande av handlingsprogram/strategiska mål mm tas
bort (bör vara en styrelsefråga)
Ram/budget för investeringar lyfts in (fattas efter beslut i
fullmäktige med görs bindande för bolaget av bolagsstämman)
Bildande och köp/försäljning av bolag läggs samman till en punkt

Kommentar [JW9]: Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 att
inte höja till 200 pbb. Tidigare beloppsgräns om 100 prisbasbelopp
kvarstår därför.

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna
senast en månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före årsstämman.
§ 15 Firmatecknare
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 §§.

Kommentar [JW10]:  Inte ersätter ej
Ev. tillägg avseende VD:s roll att teckna firma gällande löpande
drift mm.

§ 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.

Kommentar [JW11]: Tidigare § 17 stryks med anledning av att
bolaget är helägt

§ 17 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 på grund av författningsreglerad sekretess.

Kommentar [JW12]: Inte ersätter ej

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.
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Bolagsordning för AB Strömstanet
§ 1. Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstanet.
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län
§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag för fibernät har till föremål för sin verksamhet att
inom Strömstads kommun att äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät och annat
fibernät.
§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets- och lokaliseringsprinciperna
tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät samt att tillhandahålla stadsfiber och
annat fibernät enligt affärsmässiga principer innebärande att ansvara för ägande, drift, anläggning
och förvaltning av stadsnät för fiber och annat fibernät.
Bolaget får samarbeta med andra kommuner och länder om detta gynnar bolagets syfte och
ändamål. Samarbete får dock endast ske under förutsättning att det inte strider mot
kommunallagens lokaliseringsprincip.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Strömstads kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana
beslut, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000)
kronor.
§ 7. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst femhundra (500) och högst tvåtusen (2000).
§ 8. Styrelse
Styrelsen skall 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 att 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 mandatperioden.
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§ 9. Revisor
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.
§ 10. Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige
i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för
återstoden av pågående mandatperiod.
Lekmannarevisorns kostnader ska 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 årsstämman skall följande ärenden förekomma för behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och 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 lekmannarevisorns
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
12. Avslutande av stämman
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§ 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.

§ 14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en
månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska 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.
§ 17. 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.
§ 18. Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx

Bolagsordning för AB Strömstanet
§ 1. Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstanet.
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län
§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag för fibernät har till föremål för sin verksamhet att
inom Strömstads kommun att äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät och
annat fibernät.

Kommentar [JW1]: Ny rubrik (i enlighet med SKL:s
mall/förslag)
•
Skrivning om att bolaget är skyldigt att
utföra uppdrag från ägare tas bort i enlighet med förändrat
mall/förslag från SKL/SABO

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets- och
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät samt att
tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer innebärande att ansvara
för ägande, drift, anläggning och förvaltning av stadsnät för fiber och annat fibernät.

Kommentar [JW2]: För att undvika att bolaget genom att
tillämpa självkostnadsprincipen snedvrider konkurrensen
(bolaget befinner sig på en konkurrensutsatt marknad)
föreslår vi att självkostnadsprincipen stryks

Bolaget får samarbeta med andra kommuner och länder om detta gynnar bolagets syfte och
ändamål. Samarbete får dock endast ske under förutsättning att det inte strider mot
kommunallagens lokaliseringsprincip.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Strömstads kommun möjlighet att ta ställning, innan
sådana beslut, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommentar [JW3]: Tillägg i syfte att möjliggöra
anslutning till närliggande fibernät för att uppnå
reservkapacitet

Kommentar [JW4]: Tidigare ”Strömstads kommun” men
då bolaget till sin helhet ägs av Strömstadsbyggen bör
tillgångarna vid likvidation tillfalla moderbolaget
(aktieägarna).

§ 6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000)
kronor.
§ 7. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst femhundra (500) och högst tvåtusen (2000).
§ 8. Styrelse
Styrelsen skall 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 att 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 mandatperioden.

Kommentar [JW5]: Ordinarie bolagsstämma ersätts med
årsstämma (ny beteckning enligt lag)
Kommentar [JW6]: Här stod tidigare: ”personliga
suppleanter”. Efter kommentar från Strömstadsbyggen
styrelse förslås ”personlig” tas bort för att underlätta
styrelsens arbete.

§ 9. Revisor
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.
§ 10. Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige
i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för
återstoden av pågående mandatperiod.
Lekmannarevisorns kostnader ska 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 årsstämman skall följande ärenden förekomma för behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och 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 lekmannarevisorns
granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Kommentar [JW7]: Möjligheten att skicka kallelse med epost läggs till för att skapa smidigare processer vid kallelse
till årsstämma.
Dock förtydligas att kallelse ska skickas per brev om
detta krävs enligt aktiebolagslagen (se bolagsverket:
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebola
g/starta/privat/privata-1.3236)

9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
12. Avslutande 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.

Kommentar [JW8]: •
Andra ärenden av
principiell betydelse eller annars av större vikt tas bort (då
det regleras av fullmäktiges rätt att ta ställning till sådana
frågor).
•
Årligt fastställande av
handlingsprogram/strategiska mål mm tas bort (bör vara en
styrelsefråga)
•
Ram/budget för investeringar lyfts in
(fattas efter beslut i fullmäktige med görs bindande för
bolaget av bolagsstämman)
•
Bildande och köp/försäljning av bolag
läggs samman till en punkt

§ 14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna
senast en månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska 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 §§.

Kommentar [JW9]:  Inte ersätter ej
Ev. tillägg avseende VD:s roll att teckna firma gällande
löpande drift mm.

§ 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.

Kommentar [JW10]: Tidigare § 16 (rösträtt) samt § 18
(hembud) stryks med anledning av att bolaget är helägt

§ 17. 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.

Kommentar [JW11]: Inte ersätter ej

§ 18. Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.
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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.

3

§ 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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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx

Bolagsordning för Aktiebolaget 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.

Kommentar [JW1]:  Ny rubrik (i enlighet med SKL:s
mall/förslag)
Skrivning om att bolaget är skyldigt att utföra uppdrag från ägare
tas bort i enlighet med förändrat mall/förslag från SKL/SABO

§ 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.

Kommentar [JW2]: Tidigare ”Strömstads kommun” men då
bolaget till sin helhet ägs av Strömstadsbyggen bör tillgångarna vid
likvidation tillfalla moderbolaget (aktieägarna)

§ 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.

Kommentar [JW3]: Här stod tidigare: ”personliga
suppleanter”. Efter kommentar från Strömstadsbyggen styrelse
förslås ”personlig” tas bort för att underlätta styrelsens arbete.

§ 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.
§ 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:
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande av godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
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

Kommentar [JW4]: Möjligheten att skicka kallelse med e-post
läggs till för att skapa smidigare processer vid kallelse till
årsstämma.
Dock förtydligas att kallelse ska skickas per brev om detta krävs
enligt aktiebolagslagen (se bolagsverket:
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/pr
ivat/privata-1.3236)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 13. Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

Kommentar [JW5]: •
Andra ärenden av
principiell betydelse eller annars av större vikt tas bort (då det
regleras av fullmäktiges rätt att ta ställning till sådana frågor).
•
Årligt fastställande av
handlingsprogram/strategiska mål mm tas bort (bör vara en
styrelsefråga)
•
Ram/budget för investeringar lyfts in (fattas
efter beslut i fullmäktige med görs bindande för bolaget av
bolagsstämman)
•
Bildande och köp/försäljning av bolag läggs
samman till en punkt

-

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.

§ 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.

Kommentar [JW6]: Tidigare § 16 (rösträtt) samt § 18
(hembud) stryks med anledning av att bolaget är helägt

§ 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.

Kommentar [JW7]: Inte ersätter ej

§ 20 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 46

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0116

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

13
ärende

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har
varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och
ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och
Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver kommunala
verksamhetslokaler, tydliggjorts.
Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är delvis
justerat utifrån styrelsens synpunkter.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §41
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §63
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20 reviderat 2018-04-04

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §41
KSAU § 63
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Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-0116

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat
2017-03-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.
Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är delvis
justerat utifrån styrelsens synpunkter.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20 reviderat 2018-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat
2017-03-20

Protokollsanteckning

Joel Wetterberg controller föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 63

10 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2018-0116

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat
2017-03-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.
Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är delvis
justerat utifrån styrelsens synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat
2017-03-20

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Joel Wetterberg, 0526-19193

2018-03-20
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Dnr: KS/2018-0116

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat
2017-03-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen.
Syftet har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt
tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de
affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger
och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.
Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är
delvis justerat utifrån styrelsens synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20

Joel Wetterberg

Controller
0526-19193
joel.wetterberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2018-03-20

Ekonomichef
AB Strömstadslokaler
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Dnr: KS/2018-0116

Dnr KS/2018-0116

Strömstads kommuns

Styrdokument

Bolagsordning för AB
Strömstadslokaler

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar

Bolagsordning
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2018-xx-xx
Kommunchef
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Bolagsordning för AB Strömstadslokaler
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadslokaler
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget som är ett kommunalägt bolag har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads
kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva, förädla och försälja fastigheter med lokaler vari främst
bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja
aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
Bolaget kan även hyra ut lokaler till andra än kommunen.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip svara för ägande,
uthyrning av lokaler och förvaltning av fastigheter till kommunens verksamheter.
Vid uthyrning till andra än kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hyressättning ske enligt
affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
§ 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 ska utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 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.
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Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Strömstads
kommun utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för
återstoden av pågående mandatperiod.
Kostnaderna för lekmannarevisorerna 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 ordinarie bolagsstämma 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 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.
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Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget, överstigande ett
belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en
månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska 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.
§ 17 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.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx

Bolagsordning för Aktiebolaget Strömstadslokaler
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstadslokaler
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget som är ett kommunalägt bolag har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads
kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva, förädla och försälja fastigheter med lokaler vari
främst bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta
och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
Bolaget kan även hyra ut lokaler till andra än kommunen.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip svara för
ägande, uthyrning av lokaler och förvaltning av fastigheter till kommunens verksamheter.
Vid uthyrning till andra än kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hyressättning ske
enligt affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
§ 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 ska utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.

Kommentar [JW1]:  Ny rubrik (i enlighet med SKL:s
mall/förslag)
Energi och värmeproduktion stryks. Argument: Sker inte idag,
försäljning av överskottsenergi från solceller bedöms inte behöva
vara egen verksamhetsgren (då mikroförsäljning av el kan anses
vara naturlig del i ägandet/förvaltandet av fastigheter). Om
försäljnings/produktion av el/värme i större skala skulle bli aktuellt
bör detta vara en principiellt viktig fråga som ändå ska upp i
fullmäktige och då bör leda till en förändring av bolagsordning och
ägardirektiv)
Dagens skrivning förhindrar inte produktion och försäljning av
bostadsrätter varför vi inte föreslår reglering av det här (bör
nämnas i direktiv om det ska anses som en möjlig finansiering av
framtida byggnation).
Förädla föreslås tas in även om betydelsen kan anses oklar, detta
är ett vanligt förekommande begrepp såväl i SKL/SABOS
mall/förslag till bolagsordning såväl som i kommersiella
fastighetsbolags syften/bolagsordningar
Skrivning om att bolaget är skyldigt att utföra uppdrag från ägare
tas bort i enlighet med förändrat mall/förslag från SKL/SABO
FRÅGA: Behöver vi ta med tomträtter mm. här (likt byggen), i så fall
måste det finnas här OCH i direktivet (idag/tidigare finns det endast
i direktivet)
Kommentar [JW2]:  Den kommunala lokaliseringsprincipen
byts till blåmarkerat (enlig SKL/SABO)
Ang. uthyrning till affärslokaler, kan fomuleras annorlunda t ex
(Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig
grund., uthyrning av affärslokaler, uthyrning till andra än
kommunens verksamheter, uthyrning som sker på en
konkurrensutsatt marknad)

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 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.

Kommentar [JW3]: Här stod tidigare: ”personliga
suppleanter”. Efter kommentar från Strömstadsbyggen styrelse
förslås ”personlig” tas bort för att underlätta styrelsens arbete.

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.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Strömstads kommun utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant.
Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige
för återstoden av pågående mandatperiod.
Kostnaderna för lekmannarevisorerna 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 ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

Kommentar [JW4]: Möjligheten att skicka kallelse med e-post
läggs till för att skapa smidigare processer vid kallelse till
årsstämma.
Dock förtydligas att kallelse ska skickas per brev om detta krävs
enligt aktiebolagslagen (se bolagsverket:
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/pr
ivat/privata-1.3236)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande av godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 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.

-

Fastställande av budget för verksamheten.
Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.

-

Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Kommentar [JW5]:  Alla köp hanteras i en punkt (såväl fast
som lös egendom)
Andra ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt
tas bort (då det regleras av fullmäktiges rätt att ta ställning till
sådana frågor).
Årligt fastställande av handlingsprogram/strategiska mål mm tas
bort (bör vara en styrelsefråga)
Ram/budget för investeringar lyfts in (fattas efter beslut i
fullmäktige med görs bindande för bolaget av bolagsstämman)
Bildande och köp/försäljning av bolag läggs samman till en punkt
Kommentar [JW6]: Förslag från styrelsen att detta ska strykas
då ”driftbudgeten tas i samband med kommunens budgetarbete
under hösten”. Vi bedömer det som ett rimligt förslag i linje med
hur nämnderna i kommunen styrs (dvs där nämnden ansvarar för
budgetförslag som sedan antas av fullmäktige).

-

Köp eller försäljning, utanför av stämman antagen investeringsram/budget,
överstigande ett belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle.

Kommentar [JW7]: Förslag att inte höja (till skillnad mot
byggen) Argumentet är att Lokaler ska vara mer likt en förvaltning!

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna
senast en månad före årsstämman.
Revisorernas berättelse ska 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 §§.

Kommentar [JW8]:  Inte ersätter ej
Ev. tillägg avseende VD:s roll att teckna firma gällande löpande drift
mm.

§ 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.
§ 17 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.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads
kommun.

Kommentar [JW9]: Inte ersätter ej

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

17 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 47

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-01124
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Revidering av ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag

ärende

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag
att ägardirektiven ska omprövas årligen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen samt
särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett frivilligt
dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har
varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och
ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och
Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver kommunala
verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §42
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §64
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20 reviderat 201804-04

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §42
KSAU § 64

12 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-01124

Revidering av ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag
Kommunstyrelsens beslut
att under §4 Ekonomi i Ägardirektiven för Strömstad kommuns aktiebolag ändra till
Finansiella mål: Strömstadsbyggens överskott (resultat efter finansiella poster) ska
uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital, för övriga bolag minst 0,5%.

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade
2018-03-20.
att ägardirektiven ska omprövas årligen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen
samt särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett frivilligt
dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20 reviderat
2018-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade
2018-03-20.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

13 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Protokollsanteckning

Joel Wetterberg controller föredrar ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) yrkar på att under §4 Ekonomi i Ägardirektiven för
Strömstad kommuns aktiebolag ändra till Finansiella mål: Strömstadsbyggens
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets
totala kapital, för övriga bolag minst 0,5%.
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ägardirektiven ska omprövas årligen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
Margareta Fredriksson och Ronnie Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så
sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 64

11 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2018-01124

Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade
2018-03-20.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen
samt särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett frivilligt
dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade
2018-03-20.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Joel Wetterberg, 0526-19193

2018-03-20

1 (2)
Dnr: KS/2018-0114

Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade
2018-03-20.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.
Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen
samt särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett
frivilligt dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen.
Syftet har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt
tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de
affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger
och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20

Joel Wetterberg

Controller
0526-19193
joel.wetterberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2018-03-20

Ekonomichef
AB Strömstadslokaler
AB Strömstadsbyggen
AB Strömstanet
AB Strömstadsgaragen

2 (2)
Dnr: KS/2018-0114

Dnr KS/2018-0114

Strömstads kommuns

Styrdokument

Ägardirektiv för Strömstads
kommuns aktiebolag
AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB
Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstads
Badanstalt

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Ägardirektiv
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2018-xx-xx
Kommunchef
2019-04-30
1

Ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag
Syftet med ägardirektivet är att:
Klargöra Strömstads kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform.
Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige
och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet
inklusive dess aktiebolag.
Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.
Föremål och ändamål för bolagens verksamhet
Av bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.
Ägardirektiv
För Strömstads kommuns bolag gäller nedan gemensamt ägardirektiv och för varje bolag särskilt
upprättade ägardirektiv enligt bilagor till detta gemensamma ägardirektiv.






AB Strömstadsbyggen - Bilaga 1
AB Strömstadslokaler - Bilaga 2
AB Strömstadgaragen - Bilaga 3
AB Strömstanet - Bilaga 4
AB Strömstads Badanstalt - Bilaga 5
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Gemensamma ägardirektiv
§ 1 Bolagen som en del av den kommunala organisationen
Bolagen ägs av Strömstads kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
§ 2 Kommunens direktivrätt
Bolagens styrelser och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider
mot bolagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning,
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider mot respektive bolags
intresse.
Detta ägardirektiv med de särskilda ägardirektiven för varje bolag är ett komplement till
bolagsordningarna för respektive bolag.
§ 3 Kommunens ledningsfunktion
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar
kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som gäller enligt kommunallagen och
anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att när den så själv önskar eller
genom därtill utsedda personer ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med
bolagens styrelser.
§4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får
uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
§ 5. Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag. Bolagen får
inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolagen får inte heller bedriva
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
§ 6. Ändamål med bolagens verksamhet
Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av tillämpliga
kommunalrättsliga principer tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de
verksamheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag.
De kommunalrättsliga principerna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så länge vinsten
inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag tillskjutna kapitalet.
§ 7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman i respektive bolag. I
dessa fall föregås beslut på stämman alltid av fullmäktigebeslut. En fråga som faller utanför
uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande
enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med
kommunstyrelsen.
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Beslut som kräver fullmäktiges ställningstagande är bland annat:


Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Om ärende är så brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande ska rapport om vad
bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.
Anser en minoritet om minst två styrelseledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under
ovan angivna punkter så gäller detta.
§ 8. Ekonomi
Styrelserna i respektive bolag och VD ska arbeta mot verksamhetsmål och ekonomiska mål som
anges i kommunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet.
För bolagen gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för kommunens
verksamhet.
§ 9. Budget och verksamhetsplan
Bolagen ska årligen fastställa affärs-/verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren och
budget för nästkommande räkenskapsår som närmare beskriver:
A. Affärs- och verksamhetsidé
B. Affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
C. Konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
D. Mål och budget
E. Val av huvudstrategier
Fastställd affärs-/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen. I de fall uppgifter omfattas
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att
denna upprätthålls.
Med ovanstående affärs-/verksamhetsplan som grund ska konkreta handlingsplaner för respektive
bolag upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste
verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget ska årligen
delges kommunstyrelsen enligt kommunens tidplan.
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättandet av kommunens budget.
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§ 10. Informationsskyldighet och ägardialog
Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolagen att till kommunen snarast översända:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Protokoll från bolagsstämman
Protokoll från styrelsesammanträden
Bolagets årsredovisning
Revisionsberättelse
Lekmannarevisorns granskningsrapport
Underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" lämnas enligt
kommunens tidplan
G. Redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 31/8 och 31/12 eller vid annan
tidpunkt på anmodan av kommunen. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Rapport
med balansräkning ska lämnas enligt kommunens tidplan.
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att bolaget inte
är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. Av översänt material ska
framgå att sådan åtgärd vidtagits. I de fall uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att denna upprätthålls.
Respektive styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolagen ska delta vid möte med företrädare för
kommunen minst en gång per år (ägardialog).
§ 11. Kommunal koncernredovisning
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning
enligt kommunens gällande tidplaner.
§ 12. Förvaltningsberättelsens innehåll
Respektive bolags styrelse och VD ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i
ägardirektiven angivna syftet och ramar.
Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9
§§ kommunallagen.
§ 13. Granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisor i respektive bolag att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits o i
bolagsordningen och i ägardirektiven, liksom de kommunala befogenheter som utgör ramen för
verksamheten.
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de
avseenden som omnämns i första stycket.
§ 14. Suppleanters inträde och närvarorätt
Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om vederbörande inte
ersätter ledamot.
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För suppleants inträde i styrelsen gäller den ordning som tillämpas för ersättares tjänstgöring i
kommunens nämnder.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot ska iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för
ledamot.
§ 15. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen för respektive bolag har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen.
Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom respektive bolags förekommande
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av respektive bolags verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören
åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.
§ 16. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen i respektive bolag ska för respektive bolag utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget
arbete.
§ 17. Information till kommunfullmäktiges partigrupper
Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger
rätt att närvara på respektive bolags bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av
material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess
ekonomi och verksamhet.
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda
styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än
kommunen.
Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.
§ 18. Bolagsstämmor
Kommunens bolag ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma/bolagsstämma i
respektive bolag.
§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet som anges i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och
sekretesslagen.
Vid utlämnande av allmän handling ska respektive bolag tillämpa den för Strömstads kommun vid var
tid gällande taxa.
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Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes
bestämmande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.
§ 20. Arkivreglemente
Strömstads kommuns arkivreglemente ska tillämpas av kommunens bolag. Arkivmyndighet är
kommunstyrelsen i Strömstads kommun.
§ 21. Planering för extraordinär händelse
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära
händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla
verksamheter inom kommunen. Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation
för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt
medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser,
revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och
sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet.
§ 22. Kommunala styrdokument, riktlinjer och policyer
Bolagen ska i sina verksamheter tillämpa de styrdokument, riktlinjer och policyer som gäller för den
kommunala verksamheten i Strömstads kommun. Inför antagande av styrdokument ska bolagen ha
samma möjlighet att yttra sig som övriga nämnder och styrelser.
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Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen är att utveckla och tydliggöra ägaridén
med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Verksamhetsföremål
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska som sådant:


Ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter samt gemensamhetsanläggningar.



Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i



Bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till huvudsakligt syfte och ändamål med sin verksamhet att, med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommuninvånarna i Strömstads kommuns behov av
bostäder.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt ansvar.
Bolaget ska:


Främja bostadsförsörjningen i kommunen.



Bedriva en verksamhet som har en social och allmännyttig roll i kommunen.



Erbjuda bolagets hyresgäster möjlighet till boendeinflytande i bolaget.



Medverka till att utveckla Strömstads kommun som attraktiv bostads- och näringslivsort.



Främja integration och social sammanhållning genom att i sitt bostadsbestånd bidra till en god
social gemenskap och mångfald.



Skapa trygga och hållbara boendemiljöer.



Verka för att bostadsbeståndet i Strömstad består av lägenheter i blandade upplåtelseformer. I
detta uppdrag ska bolaget särskilt värna och utveckla hyresrättens ställning. Samtidigt kan
bolaget genomföra kombinationsprojekt som innehåller både bostadsrätter och hyresrätter om
ett sådant projekt innebär att ekonomiskt utrymme skapas för nyproduktion av hyresrätter.

4. Ekonomi
Bolaget ska långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med
liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer. Detta för att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi
samt att verksamheten bedrivs affärsmässigt. Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt
soliditetsmål. De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:


Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets
totala kapital.
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Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda
resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning.
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var tredje år,
redovisa:


Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande
bolag (direktavkastning = driftsnetto/marknadsvärdet på fastigheterna).



Totalavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande
bolag (totalavkastning = (driftsnetto + värdeförändring på fastigheterna)/marknadsvärdet på
fastigheterna)



Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag.
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Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler är att utveckla och tydliggöra ägaridén
med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att som kommunalägt företag
inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva och försälja fastigheter med lokaler vari
främst bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och
försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Ändamål med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av den kommunala
lokaliseringsprincipen tillgodose kommunen och dess förvaltningars behov av lokaler.
Bolaget ska:



Bygga och förvalta ändamålsenliga, energisnåla lokaler som är anpassade till olika kundgruppers
behov.
Medverka till att Strömstads kommun i att uppnå optimal kommunalekonomisk
kostnadseffektivitet på kort såväl som lång sikt avseende verksamhetslokaler.

Bolaget kan även hyra ut sina lokaler till andra hyresgäster än kommunen. Vid uthyrning till andra än
kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hyressättning ske enligt affärsmässiga principer.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
4. Ekonomi
Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt
perspektiv så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt
minimera bolagets och därmed kommunens risktagande. Bolagets finansiella mål utgörs av
överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:


Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala
kapital.



Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Bolaget ska låta resultatet stanna i bolagen för att möjliggöra investeringar med stärkt finansiell
stabilitet.
Bolaget ska årligen redovisa:



Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med andra
kommunala bolag med motsvarande verksamhet (direktavkastning (på bolagets totala kapital).
Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med andra kommunala bolag med
motsvarande verksamhet.
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Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsgaragen
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsgaragen är att utveckla och tydliggöra ägaridén
med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt parkeringsbolag, har till föremål för sin verksamhet att för
Strömstadbyggens räkning att inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra och förvärva
parkeringsanläggningar samt bedriva parkeringsövervakning av egna anläggningar.
Bolaget är ett dotterbolag till AB Strömstadsbyggen.
Bolaget ska:


Främja en förbättring av trafiksituationen i Strömstads kommun genom att tillhandahålla för
privatpersoner, näringslivet och turismen lämpliga parkeringsplatser.

Bolaget, får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av lokaliseringsprincipen tillgodose
Strömstadbyggens behov av parkeringsplatser och parkeringsövervakning.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
4. Ekonomi
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget.
Kommentar: övriga ekonomiska krav ligger under Strömstadsbyggen.
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Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstanet
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstanet är att utveckla och tydliggöra ägaridén med
bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt stadsnätbolag för fibernät, har till föremål för sin verksamhet att för
kommunens räkning att inom Strömstads kommun äga, driva, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät
och annat fibernät.
Bolaget är ett dotterbolag till AB Strömstadsbyggen
Bolaget ska:


Främja utbyggnad och användning av fibernät inom Strömstads kommun.

Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala likställighets- och
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät samt att
tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer.
Bolaget får samarbeta med andra kommuner och länder om detta gynnar bolagets syfte och
ändamål. Samarbete får dock endast ske under förutsättning att det inte strider mot
kommunallagens lokaliseringsprincip.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla aktieägarna.
4. Ekonomi.
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget. Avkastningen
på bolaget ska vara affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bolag. Bolagets finansiella mål
utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:


Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala
kapital.



Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenhet per år.
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Bilaga 5. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt är att utveckla och tydliggöra
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt bolag ska inom Strömstads kommun bedriva bad-, sim- och
friskvårdsverksamhet.
Bolaget ska:


Främja simkunnighet, rekreation och friskvård.

Bolaget, får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala självkostnadslikställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose behovet av bad-, sim- och friskvårdsverksamhet.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
4. Ekonomi
Soliditeten i AB Strömstads Badanstalt för 2014 är 4,1 procent och ska som långsiktigt mål ha att nå
22 procent.
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget.
Avkastningen på bolaget ska vara affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bolag.
Överskottet ska uppgå till minst 5,0 % av det egna kapitalet.
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Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx

Förslag 2017-04-04

Ägardirektiv för Strömstads kommuns
aktiebolag
AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB
Strömstads Badanstalt

Antagna av kommunfullmäktige
Fastställda av respektive bolags årsstämmor

Syfte
Syftet med ägardirektivet är att:
Klargöra Strömstads kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform.
Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige
och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet
inklusive dess aktiebolag.
Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.
Föremål och ändamål för bolagens verksamhet
Av bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.
Ägardirektiv
För Strömstads kommuns bolag gäller nedan gemensamt ägardirektiv och för varje bolag
särskilt upprättade ägardirektiv enligt bilagor till detta gemensamma ägardirektiv.
- AB Strömstadbyggen bilaga 1
- AB Strömstadslokaler bilaga 2
- AB Strömstadgaragen bilaga 3
- AB Strömstanet bilaga 4
- AB Strömstads Badanstalt bilaga 5
GEMENSAMMA ÄGARDIREKTIV
§ 1 Bolagen som en del av den kommunala organisationen
Bolagen ägs av Strömstads kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet. Bolaget
ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och
bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
fastställda av bolagsstämma.

Kommentar [JW1]: Förslag att ta bort en längre text med
punktlista som reglerar i vilken ordning olika dokument
gäller. För att förenkla och anpassa till SKL:s exempel på
direktiv.

§ 2 Kommunens direktivrätt
Bolagens styrelser och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte
strider mot bolagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider
mot respektive bolags intresse.
Detta ägardirektiv med de särskilda ägardirektiven för varje bolag är ett komplement till
bolagsordningarna för respektive bolag.
§ 3 Kommunens ledningsfunktion
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar
kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som gäller enligt
kommunallagen och anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att när
den så själv önskar eller genom därtill utsedda personer ta del av bolagens handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare

Kommentar [JW2]:  Ny rubrik i enlighet med SKL
Paragrafen har bantats på laghänvisningar

omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.
§4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren
får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§ 5. Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag. Bolagen
får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolagen får inte heller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

§ 6. Ändamål med bolagens verksamhet
Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av tillämpliga
kommunalrättsliga principer tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de
verksamheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag.
De kommunalrättsliga principerna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så länge
vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag tillskjutna
kapitalet.
§ 7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman i respektive
bolag. I dessa fall föregås beslut på stämman alltid av fullmäktigebeslut. En fråga som faller
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs,
ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Beslut som kräver fullmäktiges ställningstagande är bland annat:
-

Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Om ärende är så brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande ska rapport om
vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.
Anser en minoritet om minst två styrelseledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges
under ovan angivna punkter så gäller detta.

Kommentar [JW3]: Ny rubrik och anpassning till SKL

Kommentar [JW4]: Då olika principer är tillämpliga i olika
bolag (framgår av bolagsordningarna) har vi valt att föreslå
en generell skrivning här (tidigare stod att
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och
lokaliseringsprincipen skulle tillämpas om inget annat
framgår av bolagsordning och/eller direktiv)
Kommentar [JW5]: Även här har självkostnads- och
likställighetsprinciperna ersatts med den allmänna
hänvisningen till kommunalrättsliga principer.
Kommentar [JW6]: Listan över vad som ska inhämtas
ställningstagande för flyttas och sådant som är parallellt
med bolagsstämmans kompetens tas bort.
Kommentar [JW7]: Tidigare:
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt
avser:
Större investeringar, bildande eller förvärv
av andelar/aktier i företag
Planer på ny eller ändrad inriktning av
bolagets verksamhet
Ingående av borgen
Övriga frågor av principiell beskaffenhet
eller av större vikt
Största delen av detta har strukits då punkterna ska beslutas
av bolagsstämma vilket förutsätter KF:s ställningstagande.

För bolagen gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för
kommunens verksamhet.

Kommentar [JW8]: Införande och ändring
av avgiftstaxor.
Har strukits efter kommentar och diskussion med
Strömstadsbyggen. Skrivningen kan misstolkas (t ex till att
avse hyressättning) vilket är olyckligt. Det viktiga att komma
ihåg med frågan om vad som är av principiell beskaffenhet
eller av annars större vikt är att bedömningar bör ske i
dialog, vilket vi understryker i detta stycke.

§ 9. Budget och verksamhetsplan

Kommentar [JW9]:  Skyldigheten att upprätthålla
sekretess enligt lag förtydligas.
Bestämt datum för översändande av budget och
verksamhetsplan ersätts med kommunens tidplan

§ 8. Ekonomi
Styrelserna i respektive bolag och VD ska arbeta mot verksamhetsmål och ekonomiska mål
som anges i kommunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet.

Bolagen ska årligen fastställa affärs-/verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren och
budget för nästkommande räkenskapsår som närmare beskriver:
a)
b)
c)
d)
e)

affärs- och verksamhetsidé
affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
mål och budget
val av huvudstrategier

Fastställd affärs-/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen. I de fall uppgifter
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen
särskilt iaktta att denna upprätthålls.
Med ovanstående affärs-/verksamhetsplan som grund ska konkreta handlingsplaner för
respektive bolag upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det
närmaste verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och
budget ska årligen delges kommunstyrelsen enligt kommunens tidplan.
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättandet av kommunens budget.

§ 10. Informationsskyldighet och ägardialog
Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolagen att till kommunen snarast översända
(a) protokoll från bolagsstämman
(b) protokoll från styrelsesammanträden
(c) bolagets årsredovisning
(d) revisionsberättelse
(e) lekmannarevisorns granskningsrapport
(f) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" lämnas enligt
kommunens tidplan
(g) redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 31/8 och 31/12 eller vid annan
tidpunkt på anmodan av kommunen. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Rapport
med balansräkning ska lämnas enligt kommunens tidplan.
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att
bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. Av
översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. I de fall uppgifter omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska kommunen särskilt iaktta att
denna upprätthålls.

Kommentar [JW10]: Bestämt datum för översändande
resultat ersätts med kommunens tidplan
Skyldigheten att upprätthålla sekretess enligt lag förtydligas.

Respektive styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolagen ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

§ 11. Kommunal koncernredovisning
Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal
redovisning enligt kommunens gällande tidplaner.

Kommentar [JW11]: Bestämt datum för översändande
av koncernredovisning ersätts med kommunens tidplan

§ 12. Förvaltningsberättelsens innehåll
Respektive bolags styrelse och VD ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramar.
Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.
1 och 9 §§ kommunallagen.

Kommentar [JW12]: Ändrad laghänvisning pga av ny
kommunallag

§ 13. Granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisor i respektive bolag att årligen i sin granskningsrapport särskilt
yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits o i bolagsordningen och i ägardirektiven, liksom de kommunala befogenheter som
utgör ramen för verksamheten.
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de
avseenden som omnämns i första stycket.

§ 14. Suppleanters inträde och närvarorätt
Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om vederbörande inte
ersätter ledamot.
För suppleants inträde i styrelsen gäller den ordning som tillämpas för ersättares tjänstgöring i
kommunens nämnder.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot ska iaktta motsvarande tystnadsplikt som
gäller för ledamot.

§ 15. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen för respektive bolag har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana
riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Kommentar [JW13]: Tidigare punkt 14 utgår (vi behöver
inte beskriva revisorns ansvar)

Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom respektive bolags
förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av respektive bolags
verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande
direktörens kompetens.
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören
åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

§ 16. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen i respektive bolag ska för respektive bolag utarbeta och anta arbetsordning för sitt
eget arbete.

§ 17. Information till kommunfullmäktiges partigrupper
Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken
äger rätt att närvara på respektive bolags bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta
del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets
skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda
styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot
annan än kommunen.
Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.

§ 18. Bolagsstämmor
Kommunens bolag ska årligen senast före utgången av maj månad hålla
årsstämma/bolagsstämma i respektive bolag.

§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag enligt de grunder som
gäller för allmänna handlingars offentlighet som anges i tryckfrihetsförordningen och i
offentlighets- och sekretesslagen.
Vid utlämnande av allmän handling ska respektive bolag tillämpa den för Strömstads
kommun vid var tid gällande taxa.
Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes
bestämmande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 20. Arkivreglemente
Strömstads kommuns arkivreglemente ska tillämpas av kommunens bolag. Arkivmyndighet
är kommunstyrelsen i Strömstads kommun.

§ 21. Planering för extraordinär händelse
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära
händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen
omfattar alla verksamheter inom kommunen. Kommunens bolag har skyldighet att ingå i
kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av
krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta
en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att
planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet.

§ 22. Kommunala styrdokument, riktlinjer och policyer
Bolagen ska i sina verksamheter tillämpa de styrdokument, riktlinjer och policyer som gäller
för den kommunala verksamheten i Strömstads kommun. Inför antagande av styrdokument
ska bolagen ha samma möjlighet att yttra sig som övriga nämnder och styrelser.

Kommentar [JW14]: Tillägg för att förtydliga bolagens
möjlighet att på lika villkor vara remissinstans vid antagande
av styrdokument.

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadbyggen
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadbyggen är att utveckla och tydliggöra
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Verksamhetsföremål
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska som sådant:
-

ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter samt
gemensamhetsanläggningar.

-

bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i
bolag som har anknytning till fastighetssektorn.

Kommentar [JW15]:  Energi och värmeproduktion stryks
(med samma argument som i bolagsordningen, dvs görs inte
idag, om bolaget ska bli energi/värmeproducent (dvs
producera utöver vad som kan anses normal ”bisyssla” till
fastighetsförvaltning) bör detta behandlas som ändrad
inriktning och vid behov justerad bolagsordning och direktiv.
En hel del av innehållet har flyttats till nästa paragraf (då
de beskriver syfte snarare än föremål

Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till huvudsakligt syfte och ändamål med sin verksamhet att, med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommuninvånarna i Strömstads kommuns
behov av bostäder.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt ansvar.
Bolaget ska:
-

främja bostadsförsörjningen i kommunen.

-

bedriva en verksamhet som har en social och allmännyttig roll i kommunen.

-

erbjuda bolagets hyresgäster möjlighet till boendeinflytande i bolaget.

-

medverka till att utveckla Strömstads kommun som attraktiv bostads- och näringslivsort.

-

främja integration och social sammanhållning genom att i sitt bostadsbestånd bidra till en
god social gemenskap och mångfald.

-

skapa trygga och hållbara boendemiljöer.

-

verka för att bostadsbeståndet i Strömstad består av lägenheter i blandade
upplåtelseformer. I detta uppdrag ska bolaget särskilt värna och utveckla hyresrättens
ställning. Samtidigt kan bolaget genomföra kombinationsprojekt som innehåller både
bostadsrätter och hyresrätter om ett sådant projekt innebär att ekonomiskt utrymme
skapas för nyproduktion av hyresrätter.

Kommentar [JW16]:  Energi och värmeproduktion stryks
(med samma argument som i bolagsordningen, dvs görs inte
idag, om bolaget ska bli energi/värmeproducent (dvs
producera utöver vad som kan anses normal ”bisyssla” till
fastighetsförvaltning) bör detta behandlas som ändrad
inriktning och vid behov justerad bolagsordning och direktiv.
”tillgodose” byts ut till främja.
En del punkter från verksamhetsföremål flyttas hit då de
avser syfte snarare än föremål.
En punkt som tydliggör bolagets roll avseende att bevaka
olika upplåtelseformer och möjliggör produktion även av
bostadsrätter för att finansiera nyproduktion av hyresrätter.

4. Ekonomi
Bolaget ska långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med
liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer. Detta för att säkerställa en långsiktigt sund
ekonomi samt att verksamheten bedrivs affärsmässigt. Bolagets finansiella mål utgörs av
överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:



Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av
bolagets totala kapital.
Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Efter utdelning till ägaren ska bolaget återinvestera positiva resultat i verksamheten eller
använda resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning.
Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock minst var
tredje år, redovisa:




Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med
liknande bolag (direktavkastning = driftsnetto/marknadsvärdet på fastigheterna).
Totalavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med
liknande bolag (totalavkastning = (driftsnetto + värdeförändring på
fastigheterna)/marknadsvärdet på fastigheterna)
Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag.

Kommentar [JW17]: Förtydligande att de finansiella
målen är just mål.
Kommentar [JW18]: Ändrat från 0,5 % efter beslut i
kommunstyrelsen 2018-04-11

Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler är att utveckla och tydliggöra
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet, som anges i bolagsordningen är att som kommunalägt
företag inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra, förvärva och försälja fastigheter med
lokaler vari främst bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget kan vidare på samma sätt
förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till
fastighetssektorn.
Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Ändamål med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av den kommunala
lokaliseringsprincipen tillgodose kommunen och dess förvaltningars behov av lokaler.
Bolaget ska:
-

bygga och förvalta ändamålsenliga, energisnåla lokaler som är anpassade till olika
kundgruppers behov.

-

medverka till att Strömstads kommun i att uppnå optimal kommunalekonomisk
kostnadseffektivitet på kort såväl som lång sikt avseende verksamhetslokaler.

Kommentar [JW19]:  Ny rubrik (SKL/bolagsordning)
Värmeproduktion tas bort (Argument: Sker inte idag,
försäljning av överskottsenergi från solceller bedöms inte
behöva vara egen verksamhetsgren (då mikroförsäljning av
el kan anses vara naturlig del i ägandet/förvaltandet av
fastigheter). Om försäljnings/produktion av el/värme i
större skala skulle bli aktuellt bör detta vara en principiellt
viktig fråga som ändå ska upp i fullmäktige och då bör leda
till en förändring av bolagsordning och ägardirektiv)
Ny ordning på föremålet (för att synka med
bolagsordningar).
Punktlista flyttas till ändamål och bantas
Kommentar [JW20]:  Syfteslista
Punkt om affärsmässighet i allmänhet skiftas till frågan om
att hyressättning ska ske enligt affärsmässiga principer när
uthyrning sker i konkurrens

Bolaget kan även hyra ut sina lokaler till andra hyresgäster än kommunen. Vid uthyrning till
andra än kommunen på en konkurrensutsatt marknad ska hyressättning ske enligt
affärsmässiga principer.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
4. Ekonomi
Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt
perspektiv så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt
minimera bolagets och därmed kommunens risktagande. Bolagets finansiella mål utgörs av
överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:



Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av
bolagets totala kapital.
Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Bolaget ska låta resultatet stanna i bolagen för att möjliggöra investeringar med stärkt
finansiell stabilitet.

Kommentar [JW21]: Förändringar för att förtydliga att
avkastningskraven utgör mål för verksamheten

Bolaget ska årligen redovisa:



Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med
andra kommunala bolag med motsvarande verksamhet (direktavkastning (på bolagets
totala kapital).
Soliditeten utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med andra kommunala
bolag med motsvarande verksamhet.

Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsgaragen
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstadsgaragen är att utveckla och tydliggöra
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt parkeringsbolag, har till föremål för sin verksamhet att för
Strömstadbyggens räkning att inom Strömstads kommun äga, förvalta, uppföra och förvärva
parkeringsanläggningar samt bedriva parkeringsövervakning av egna anläggningar.
Bolaget är ett dotterbolag till AB Strömstadsbyggen.
Bolaget ska:
-

Främja en förbättring av trafiksituationen i Strömstads kommun genom att tillhandahålla
för privatpersoner, näringslivet och turismen lämpliga parkeringsplatser.

Bolaget, får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av lokaliseringsprincipen
tillgodose Strömstadbyggens behov av parkeringsplatser och parkeringsövervakning.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
4. Ekonomi
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget.
Kommentar: övriga ekonomiska krav ligger under Strömstadsbyggen.

Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstanet
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstanet är att utveckla och tydliggöra ägaridén
med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt stadsnätbolag för fibernät, har till föremål för sin verksamhet
att för kommunens räkning att inom Strömstads kommun äga, driva, förvärva, upplåta och
förvalta stadsnät och annat fibernät.
Bolaget är ett dotterbolag till AB Strömstadsbyggen
Bolaget ska:
-

Främja utbyggnad och användning av fibernät inom Strömstads kommun.

Kommentar [JW22]: ”Kommun” ersätter ”tätort” (då
bolaget byggt ut sitt nät bland annat på Rossö)

-

Främja utbyggnad stamfibernät till andra orter i kommunen.

Kommentar [JW23]: Punkten föreslås tas bort pga av
ändringen ovan (första punkten avser nu hela kommunen).

Bolaget, får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får
inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala
likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och
annat fibernät samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga
principer.
Bolaget får samarbeta med andra kommuner och länder om detta gynnar bolagets syfte och
ändamål. Samarbete får dock endast ske under förutsättning att det inte strider mot
kommunallagens lokaliseringsprincip.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla aktieägarna.

Kommentar [JW24]: För att undvika att bolaget genom
att tillämpa självkostnadsprincipen snedvrider konkurrensen
(bolaget befinner sig på en konkurrensutsatt marknad)
föreslår vi att självkostnadsprincipen stryks

Kommentar [JW25]: Tillägg i syfte att möjliggöra
anslutning till närliggande fibernät för att uppnå
reservkapacitet
Kommentar [JW26]: Tidigare Strömstads kommun, men
då bolaget är dotterbolag till Strömstadsbyggen är det
bolaget som tillgångarna ska tillfalla (aktieägarna)

4. Ekonomi.
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget.
Avkastningen på bolaget ska vara affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bolag.
Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål. De finansiella målen för
bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:



Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av
bolagets totala kapital.
Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenhet per år.

Kommentar [JW27]: Förändringar för att förtydliga att
avkastningskraven utgör mål för verksamheten

Bilaga 5. Särskilt ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt
1. Syftet med särskilt ägardirektiv
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt är att utveckla och
tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.
2. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt bolag ska inom Strömstads kommun bedriva bad-, sim- och
friskvårdsverksamhet.
Bolaget ska:
-

Främja simkunnighet, rekreation och friskvård.

Bolaget, får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
3. Syfte och ändamål
Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala
självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose behovet av bad-, simoch friskvårdsverksamhet.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.
4. Ekonomi
Soliditeten i AB Strömstads Badanstalt för 2014 är 4,1 procent och ska som långsiktigt mål ha
att nå 22 procent.
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt skapas för bolaget.
Avkastningen på bolaget ska vara affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bolag.
Överskottet ska uppgå till minst 5,0 % av det egna kapitalet.

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

18 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 48

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0091

Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

15
ärende

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr med
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som tilläggsbudget till
2018 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

129 061
87 550

Barn- och utbildningsnämnden

800

Miljö- och byggnämnden

490

Kommunstyrelse

4 149

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §43
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §65
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

14 (32)

Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §43
KSAU § 65

Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-0091

Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr med
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som tilläggsbudget till
2018 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelse

129 061
87 550
800
490
4 149

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 65

Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2018-0091

Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr med
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som tilläggsbudget till
2018 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelse

129 061
87 550
800
490
4 149

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2018-03-28

1 (1)
Dnr: KS/2018-0091

Kommunstyrelsen

Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget.

Ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelse

129 061
87 550
800
490
4 149

Beslutsunderlag

Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Diariet
Tekniska nämden
Barn- och utbildningsnämden
Miljö- och byggnämden
Kommunstyrelsen
Lenita Tengström
Ekonomichefen

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Budgetöverföring från 2017 till 2018
Utfall

Tot budget

IKT Nätsäkerhet
IKT Inventarier o utveckling
KLK Medborgarrel e-förv, utv
Systemutveckl centrala system
E-strategi utveckling
ADM E-arkiv
Vsh-rel inv hyr lok-stadshus
Konst
Integrationsmotor - E-tjänster
Ärende- o dokumenthanteringssy
Kommunstyrelse

0
84
0
605
0
289
7 811
10
0
0
8 799

200
200
200
1 216
75
581
9 156
620
500
200
12 948

200
116
200
611
75
292
1 345
610
500
200
4 149

200
116
200
611
75
292
1 345
610
500
200
4 149

BUF
76117 BUN Utemiljö
77217 BUN Säkerhetsskydd Strömstiern
Summa Barn- och utbildningsförvalt

0
95
95

400
500
900

400
405
805

400
400
800

MBF
78116 RTJ Lätt enhet dubbelhytt
78117 RTJ Räddningsmaterial
Summa Miljö- och byggförvaltning

1 121
139
1 260

1 600
150
1 750

479
11
490

479
11
490

TKN Skatt
80117 Centrumplan
80516 Utbyte av p-automater
80517 Asfaltering topp Prästängsv

1 505
0
2 175

3 000
2 000
2 500

1 495
2 000
325

1 495
2 000
325

KS
70213
70313
70317
70411
70413
70414
70512
70513
70611
70809
Summa

Kvar av budget Överförs till 2018

80617 Utbyte traktor 1, sopn staden
80916 Belysning till Skee
81315 Toalett Svallhagen
85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg
85913 GVP Rensning Strömsån
87514 Bulleråtgärder Tången
80116 Bryggan på strandpromenaden
80216 Projektering Kaj Kustbevakning
80717 Trossbrygga
80917 Fendrar Skeppsbropiren
81015 Reparation av ångbåtskajen
81017 Skyltning i färjeläget
81117 Reinvesteringar i färjeläget
81217 Kaj Kustbevakning
81609 Sjösättningsramp Hålkedalen
86413 HA Utbyggnad Rossö hamn
86513 HA Proj av nya behov färjeläge
86913 HA Kaj för Kustbevakningen
85214 Errosionskydd Vättlandsån
Summa TKN Skatt

0
2 434
270
718
0
124
888
1 973
1 844
44
561
129
0
4 652
335
2 136
912
27
213
20 940

700
3 000
750
1 200
175
1 000
2 500
2 500
12 000
600
8 000
600
3 000
55 000
665
3 000
1 500
2 500
2 300
108 490

700
566
480
482
175
876
1 612
527
10 156
556
7 439
471
3 000
50 348
330
864
588
2 473
2 087
87 550

700
566
480
482
175
876
1 612
527
10 156
556
7 439
471
3 000
50 348
330
864
588
2 473
2 087
87 550

Summa skattefinansierad verksamhet

31 094

124 088

92 994

92 989

6 949
3 227
5 936
96 410
2 215
0
0
114 737

12 613
33 000
12 000
176 000
5 000
3 200
1 385
243 198

5 664
29 773
6 064
79 590
2 785
3 200
1 385
128 461

5 664
29 773
6 064
79 590
2 785
3 200
1 385
128 461

TKN Tax
80114 Vatten- och avlopp Flöghult
80211 Dubbl råvattenledn Blomsh-Färi
80614 VA Dagvatten Seläter
81413 Utbyggnad av Österröd (VA)
85317 Avloppsledn till/från Österröd
85416 VA oförutsedda behov
85916 Bidrag Seläter dagvatten
Summa VA

82214 AV Utredn införande matavfall
88417 D-reg utrustning sopbilar
Summa AVF

0
0
0

400
200
600

400
200
600

400
200
600

Summa taxefinansierad verksamhet

114 737

243 798

129 061

129 061

TOTALT KOMMUNEN

145 831

367 886

222 055

222 050

Kommentar

Komplettering av Backup, Wifi och övrig nätsäkerhet
Utbyte av server
Utveckling kundcenter, nytt IT-stöd för kontakt
Fortsatt systemutveckling
Aktuella för investering i koppling av e-tjänsteverktyg till bank-id eller annan typ av e-legitimation.
Resterande del av införande e-arkiv, Fyrbodals regionala projekt
Anpassningar arkiv, främst arkiv för slutförvaring, ny disk Infocenter
Utsmyckning av centrumbilden/centrummiljön
Strategi för e-tjänstplattform, utreds av IT under 2018
Framtida arkivinvesteringar

Åtgärder har inte hunnit vidtas under 2017
Arbetet startade under senhösten och har inte hunnit slutföras.

Investeringen pågår, slutleverans beräknad till februari 2018
Investeringen pågår, slutleverans beräknad till februari 2018

Översförs pga av omfördelning av investeringsmedel till 81107, KS-beslut 180117
Upphandling pågår, färdigställs under 2018
Projektet är ej klart, ytterligare asfaltering ska göras

Upphandling pågår, färdigställs under 2018
Avslutas 2017, 566 tkr överförs till 80418, projekten hänger samman. Slutföra sträckningen Skee-Hålkedalen
Projektet pågår, installation av toalett under första halvåret 2018
Projektet pågår, detaljplansarbete pågår
Projektet ej klart, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, beställning lagd, färdigställs 2018
Projektet är pågående, beräknas klart 2018
Pågående projekt, hänger samman med projekt 81217, färdigställs dec 2018. Ska slås samman med 86913, endast ha kvar 80216
Projektet pågår, hänger samman med ombyggnationen av färjeläget
Pågående projekt, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, hänger samman med ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, hänger samman med ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, hänger samman med ombyggnationen av färjeläget
Pågående projekt, färdigställs dec 2018
Pågående projekt, beräknas färdigställas 2018
Pågående projekt, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, hänger samman med ombyggnationen av färjeläget
Pågående projekt, hänger samman med projekt 81217, färdigställs dec 2018, ska föras över till 80216
Utredning pågår med försäkringsmäklare

Projektet är endast påbörjat färdigställs under 2018
Endast i uppstartsfasen slutförs under 2018
Är i slutfasen av projektet. Beräknas klart första kvartalet 2018
Pågående projekt som färdigställs våren 2019
Pågående projekt i samverkan med projekt Utbyggnad Österröd
Överförs till 2018
Överförs till 2018, hänger samman med projekt 80614

Projekt är i inledningsfasen, utredning kommer ske 2018
Projektet är pågående, utredning pågår

Budgetöverföring från 2017 till 2018
Utfall

Tot budget

IKT Nätsäkerhet
IKT Inventarier o utveckling
KLK Medborgarrel e-förv, utv
Systemutveckl centrala system
E-strategi utveckling
ADM E-arkiv
Vsh-rel inv hyr lok-stadshus
Konst
Integrationsmotor - E-tjänster
Ärende- o dokumenthanteringssy
Kommunstyrelse

0
84
0
605
0
289
7 811
10
0
0
8 799

200
200
200
1 216
75
581
9 156
620
500
200
12 948

200
116
200
611
75
292
1 345
610
500
200
4 149

200
116
200
611
75
292
1 345
610
500
200
4 149

BUF
76117 BUN Utemiljö
77217 BUN Säkerhetsskydd Strömstierna
Summa Barn- och utbildningsförvalt

0
95
95

400
500
900

400
405
805

400
400
800

MBF
78116 RTJ Lätt enhet dubbelhytt
78117 RTJ Räddningsmaterial
Summa Miljö- och byggförvaltning

1 121
139
1 260

1 600
150
1 750

479
11
490

479
11
490

TKN Skatt
80117 Centrumplan
80516 Utbyte av p-automater
80517 Asfaltering topp Prästängsv

1 505
0
2 175

3 000
2 000
2 500

1 495
2 000
325

1 495
2 000
325

KS
70213
70313
70317
70411
70413
70414
70512
70513
70611
70809
Summa

Kvar av budget Överförs till 2018

80617 Utbyte traktor 1, sopn staden
80916 Belysning till Skee
81315 Toalett Svallhagen
85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg
85913 GVP Rensning Strömsån
87514 Bulleråtgärder Tången
80116 Bryggan på strandpromenaden
80216 Projektering Kaj Kustbevakning
80717 Trossbrygga
80917 Fendrar Skeppsbropiren
81015 Reparation av ångbåtskajen
81017 Skyltning i färjeläget
81117 Reinvesteringar i färjeläget
81217 Kaj Kustbevakning
81609 Sjösättningsramp Hålkedalen
86413 HA Utbyggnad Rossö hamn
86513 HA Proj av nya behov färjeläge
86913 HA Kaj för Kustbevakningen
85214 Errosionskydd Vättlandsån
Summa TKN Skatt

0
2 434
270
718
0
124
888
1 973
1 844
44
561
129
0
4 652
335
2 136
912
27
213
20 940

700
3 000
750
1 200
175
1 000
2 500
2 500
12 000
600
8 000
600
3 000
55 000
665
3 000
1 500
2 500
2 300
108 490

700
566
480
482
175
876
1 612
527
10 156
556
7 439
471
3 000
50 348
330
864
588
2 473
2 087
87 550

700
566
480
482
175
876
1 612
527
10 156
556
7 439
471
3 000
50 348
330
864
588
2 473
2 087
87 550

Summa skattefinansierad verksamhet

31 094

124 088

92 994

92 989

6 949
3 227
5 936
96 410
2 215
0
0
114 737

12 613
33 000
12 000
176 000
5 000
3 200
1 385
243 198

5 664
29 773
6 064
79 590
2 785
3 200
1 385
128 461

5 664
29 773
6 064
79 590
2 785
3 200
1 385
128 461

TKN Tax
80114 Vatten- och avlopp Flöghult
80211 Dubbl råvattenledn Blomsh-Färi
80614 VA Dagvatten Seläter
81413 Utbyggnad av Österröd (VA)
85317 Avloppsledn till/från Österröd
85416 VA oförutsedda behov
85916 Bidrag Seläter dagvatten
Summa VA

82214 AV Utredn införande matavfall
88417 ID-reg utrustning sopbilar
Summa AVF

0
0
0

400
200
600

400
200
600

400
200
600

Summa taxefinansierad verksamhet

114 737

243 798

129 061

129 061

TOTALT KOMMUNEN

145 831

367 886

222 055

222 050

Kommentar

Komplettering av Backup, Wifi och övrig nätsäkerhet
Utbyte av server
Utveckling kundcenter, nytt IT-stöd för kontakt
Fortsatt systemutveckling
Aktuella för investering i koppling av e-tjänsteverktyg till bank-id eller annan typ av e-legitimation.
Resterande del av införande e-arkiv, Fyrbodals regionala projekt
Anpassningar arkiv, främst arkiv för slutförvaring, ny disk Infocenter
Utsmyckning av centrumbilden/centrummiljön
Strategi för e-tjänstplattform, utreds av IT under 2018
Framtida arkivinvesteringar

Åtgärder har inte hunnit vidtas under 2017
Arbetet startade under senhösten och har inte hunnit slutföras.

Investeringen pågår, slutleverans beräknad till februari 2018
Investeringen pågår, slutleverans beräknad till februari 2018

Översförs pga av omfördelning av investeringsmedel till räcke nedre bron
Upphandling pågår, färdigställs under 2018
Projektet är ej klart, ytterligare asfaltering ska göras

Upphandling pågår, färdigställs under 2018
Slutföra sträckningen Drivnäs-Hålkedalen
Projektet pågår, installation av toalett under första halvåret 2018
Projektet pågår, detaljplansarbete pågår
Projektet pågår, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, beställning lagd, färdigställs 2018
Projektet pågår, beräknas klart 2018
Projektet pågår, färdigställs dec 2018
Projektet pågår, ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår
Projektet pågår, ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, färdigställs dec 2018
Projektet pågår, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, beräknas färdigställas 2018
Projektet pågår, ombyggnationen av färjeläget
Projektet pågår, färdigställs dec 2018
Utredning pågår med försäkringsmäklare

Upphandling pågår, färdigställs under 2018
Projektet pågår
Beräknas klart första kvartalet 2018
Projektet pågår, färdigställs våren 2019

Projektet pågår
Projeketet pågår
Projeketet pågår

Projektet pågår, utredning kommer ske 2018
Projektet pågår, utredning pågår

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

19 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 49

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2018-0177

Upptagande av lån 2018 för skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta

16
ärende

att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga Kommunstyrelsen
att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad verksamhet. Totalt får
kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under 2018.
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 20192021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket utgör 2,0
procent av skatter och bidrag.
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen att
kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.
Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200 mnkr i
investeringar avseende skattefinansierad verksamhet.
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året för att
säkerställa handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §45
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §67
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-03-21
Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §45
KSAU § 67

17 (32)
Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2018-0177

Upptagande av lån 2018 för skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under
2018.
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen
att kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.

Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200 mnkr i
investeringar avseende skattefinansierad verksamhet.
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året för
att säkerställa handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-03-21
Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under
2018.
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 67

15 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2018-0177

Upptagande av lån 2018 för skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under
2018.
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen
att kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.
Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200 mnkr i
investeringar avseende skattefinansierad verksamhet.
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året för
att säkerställa handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-03-21
Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under
2018.
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2018-03-21

1 (1)
Dnr: KS/2018-0177

Kommunstyrelsen

Upptagande av lån 2018 för skattefinansierad verksamhet
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för
skattefinansierad verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400
mnkr i lån under 2018.
Plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas.

Ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen
att kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.
Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200
mnkr i investeringar avseende skattefinansierad verksamhet.
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året
för att säkerställa handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diarie
Ekonomiavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

TOTALT
Investeringar
Mnkr

Budget
2018
5,4
1,6
5,3
190,7
5,9
209,0

Plan
2019
2,2
6,2
4,5
87,5
5,5
105,9

Plan
2020
1,7
4,2
3,0
6,0
4,9
19,8

Plan
2021
1,7
0,5
4,0
4,5
0,1
10,8

Plan
2022

Plan
2023

0,5
4,0
5,4
0,9
10,8

0,5
4,0
2,6
7,1

Teknisk nämnd, Tax VA
Teknisk nämnd, Tax Avfall
Totalt Taxefinansierad verksamhet

202,0
4,1
206,1

83,0
26,1
109,1

58,5
7,7
66,2

3,5
4,7
8,2

8,5
3,7
12,2

0,0

TOTALT KOMMUNEN

415,1

215,0

86,0

19,0

23,0

7,1

AB Strömstadslokaler

167,4

121,5

28,0

AB Strömstadsbyggen

88,0

88,0

AB Strömstanet

16,0

9,0

5,0

686,5

433,5

119,0

19,0

23,0

7,1

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.
Miljö- och byggnämnd
Totalt Skattefinansierad Verksamhet

TOTALT KONCERNEN

Investeringar
Mnkr
KOMMUNSTYRELSEN
IT - Nätsäkerhet
IT - Förbrukningsinv och utveckling
Kultur - Konstärlig utsmyckning
KLK - E-arkiv
KLK - Systemutveckling centrala system
Kopieringsmaskiner
Kulturhuset Skagerack
Verksamhetsrelaterade invest i hyrda lokaler
Aktivitetsyta Skee
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,2
0,2
0,2
0,4
0,9
0,1
2,5
0,5
0,5
5,4

0,2
0,2
0,2
0,3
0,6

0,2
0,2
0,2
0,0
0,6

0,2
0,2
0,2
0,0
0,6

0,5
0,2
2,2

0,5

0,5

1,7

1,7

Investeringar
Mnkr
SOCIALNÄMNDEN
Wifi Solbo, Beateberg, Össby
Digitala lösningar t ex "Nattro", Robot försörjn.stöd
Skrivare/kopiatorer (val köp istället för leasing)
Takliftar, sängar, madrasser osv
Ombyggnad säbolägenheter p.g.a storleksnorm
Nytt verksamhetssystem (prisuppgift saknas)
Ombyggnad p.g.a cirkulationstvätt
Investering i möbler och inventarier
Nya lokaler daglig verksamhet
Ombyggnation i samband med flytt till gemensamma
lokaler
Investeringar nytt SÄBO
Digital lösning för social dokumentation
Digitala medicinskåp och signeringslistor
Bosatdsanpassning LSS-lägenheter
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

0,3
0,3

0,0
0,3

0,0
0,3

0,3
0,3

0,0
0,4

0,0
0,4

0,4
0,0
0,0

0,5
1,0

1,0
0,5

0,3
2,5

0,3

Plan

Plan
2021

Plan
2022

2023

0,3

0,3

0,3

0,2
0,5

0,2
0,5

0,2
0,5

1,5

1,6

0,5
0,5
0,2
6,2

0,2
4,2

Investeringar
Mnkr
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Investeringar i skolornas utemiljö
Investeringar i kök- och städverksamheten
Möbler och övriga inventarier, för- och grundskola
Data/El nätutbyggnad
Inventarier vuxenutbildningen
Inventarier gymnasiet
Skrivare/kopiatorer/IT
Kulturskola
Giftfria förskolor
Överföring från 2017
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

1,00
0,40

0,75
0,40

0,70
0,40

1,70
0,15

2,10
0,15
0,05
0,30
0,23
0,17
0,35

1,00
0,15
0,05
0,30
0,25
0,15

4,50

3,00

0,34
0,46
0,10
0,35
0,80
5,30

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

4,00

4,00

4,00

Investeringar
Mnkr
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Service/Materielfordon 6075
Skärsläckare 6060
4-hjuling enhet
Brand/räddning, Sydkoster 6460
Re-investering, EU-mopeder
Ledningsenhet 6080
Brand/Räddningsenhet 6210
Brandtankenhet 6040
Bogserbar motorspruta
Totalstation samt GNSS-mottagare, Mät
Bogserbar motorspruta
Räddningsbåt med tillhörande släp
Miljö- och restvärdesfordon
Brand/räddning (nord)
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

1,5
1,8
0,375
1,8
0,1

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

0,1
0,9
4,6
4,6
0,3

0,35
0,3
0,54
0,9
5,9

5,5

4,9

0,1

0,9

1,8
2,6

Investeringar
Mnkr
TEKNISKA NÄMNDEN
Centrumplan
Tillgänglighetsanpassning
Belysning, stolpar
Belysning GC Drivnäs/Hålkedalen
Strömsdalen
Utbyte parkeringsautomater
Utbyte traktor 2, Näsinge/skog
Utbyte traktor 3 liten
Utbyte sopmaskin
Utbyte lastbil med kran
Utbyte flakmoped
Utveckling gästhamn
Utbyte av bryggor
Strandpromenaden
Kaj Kustbevakningen
ISPS-staket
Arbetsbåt
Cykelbelysning Hällestrand-Norrkärr
Färjeläget

Öf från 2017
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

3,0
0,1
0,6
0,6
0,2
2,0
0,0
0,5
0,0
3,0
0,1
0,1
2,1
0,5
8,0
1,0
1,5
0,6
80,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,8
0,0
0,7
0,0
0,0
0,1
0,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Ny enligt beslut KS 171108
0,0 Ej klart med investeringsbudgeten

86,9
190,7

87,5

6,0

4,5

5,4

Kustbevakningen kaj 50 mkr, Trossbrygga/färjeläget 1

Trossbrygga/färjeläget 10 mkr, Ångbåtskaj 7,5 mkr

Investeringar
Mnkr
TEKNISKA NÄMNDEN, VA
Avloppspumpstationer
Reinvesteringar VA-ledningar
Utbyggnad Österröd
Avloppslednigar till och från Österröd
Avloppspumpstationer Öddö/Bojar/Skeppsbron
Vattentorn Strömstad
Oförutsett
Öf från 2017 -Österröd verk
Öf från 2017 -Österröd ledningar

Öf från 2017
TOTALT:

Investeringar
Mnkr
TEKNISKA NÄMNDEN, Avfall
Containers, flak, transportör
Utbyte sopbil D30
Utbyte sopbil D90
Spolplatta/hus/sorteringshall ÅVC
Förändring bef. sorteringshall ÅVC
Personalbyggnad Långegärde ÅVC
Rivning gamla ÅVC Sydkoster
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2
Sopbil D10/matavfall

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

2,5
2,0
33,0
30,0
7,5
0,0
0,0
80,0
3,0
44,0

2,5
2,0
31,0
35,0
7,5
5,0
0,0

1,5
2,0
0,0
10,0
0,0
45,0
0,0

1,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0

202,0

83,0

58,5

3,5

8,5

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

0,4
2,0
0,0
0,6
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0

0,2
0,0
2,0
15,0
1,0
2,8
0,0
0,0
1,5

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0

0,2
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Flöghult reningsverk ca 13 mkr, Blomsholm råvattenle

Utbyggnad kretsloppspark
Hjulastare
Container matavfall
Kärl/utrusting matavfallsinsamling
ID-registeringsutrustning sopbilar
Stödmurar ÅVC

Öf från 2017
TOTALT:

Totalt TAX

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

0,0
1,5
0,3
1,5
0,0
0,3

6,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0

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

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

4,1

26,1

7,7

4,7

3,7

206,1

109,1

66,2

8,2

12,2

r, Blomsholm råvattenledning 30 mkr

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

20 (21)

Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 50

Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/2014-0327

Förslag till nya regler för partistöd
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta

17
ärende

att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att lokala
regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det
lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti
är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att fullmäktige måste fatta
årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får
stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015 men är en
tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §46
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §68
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Förslag till reviderade partistöd regler

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-04-11

KS §46
KSAU § 68
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Diarienummer

KS/2018-0044

Dnr: KS/2014-0327

Förslag till nya regler för partistöd
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att lokala
regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av
det lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett
parti är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att fullmäktige
måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som
får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015 men är
en tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Förslag till reviderade partistöd regler

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-28

KSAU § 68
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Diarienummer

KS/ 2018-0048

Dnr: KS/2014-0327

Förslag till nya regler för partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att lokala
regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av
det lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett
parti är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att fullmäktige
måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som
får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015 men är
en tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef
Förslag till reviderade partistöd regler

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2018-03-19

1 (1)
Dnr: KS/2014-0327

Kommunstyrelsen

Förslag till nya regler för partistöd
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att besluta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya
kommunallagen.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att
lokala regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning.

Ärendet

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin.
Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av
det lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om
ett parti är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att
fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015
men är en tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade partistöd regler

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie, ekonomichef
Gruppledare i samtliga partier

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Lokala regler för partistöd i Strömstads kommun
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Strömstads kommun ska denna bakgrund följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Strömstads kommun utgår till alla partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket i
kommunallagen. (Måste vara juridisk person)
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
-

ett grundstöd som uppgår till X% av prisbasbeloppet den 1/7 året innan
stödet ska betalas.

-

Ett mandatstöd som uppgår till Y% av prisbasbeloppet den 1/7 året innan
stödet ska betalas.

-

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet
dock utbetalas sex månader efter det att representationen upphört.
(Kommentar det är fritt val men den längsta tiden är 12 månader. Finns det ingen
tidsfrist upphör stödet med en gång det inte finns någon representant. 2015
bestämdes 6 månader)
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna med sitt en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första
stycket KL. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och till
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med
granskningsrapporten ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året
efter det år som redovisningen avser.
5 § Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av
kommunfullmäktige.
(Kommentar här kan man välja i förskott, efterskott eller att dela upp
utbetalningarna)

Har redovisning och granskningsrapport enligt KL 4 kap 31 § första och andra
stycket inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

21 (21)

Sammanträdesdatum
2018‐04‐26

Diarienummer

KS/ 2018‐0056

KF § 51

Dnr KS/2018‐0067

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärende till protokollet

Sammanfattning av ärendet

18
ärende

Redovisning av lokalt partistöd 2016
Socialnämnden ‐ Ej verkställda beslut första kvartalet 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

[Datum]

1 (1)
Dnr: KS/2017-0319

Kommunstyrelsen

Redovisning av lokalt partistöd 2016
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkjänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Ärendet

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 9 § första stycket KL.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport
enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
REDOVISNING AV PARTISTÖD 2016
Belopp
Utbetalt Redovisat Datum
Granskat
Moderaterna
41 692
X
X
2017-11-21
Liberalerna
58 088
X
X
2017-05-03
Centerpartiet
82 682
X
X
2017-10-27
Socialdemokraterna
90 880
X
X
2017-11-03
Vänsterpartiet
25 296
X
X
2017-10-30
Miljöpartiet
41 692
X
X
2017-05-09
X
Sverigedemokraterna
33 494
X
X
2017-07-02
Kristdemokraterna
17 098
X

Carsten Sörlie

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

Maria Reinholdsson

Kommundirektör
0562- 190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie, ekonomichef
Ewa Löfgren, Förvaltningsekonom
Gruppledare i samtliga partier

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16 av 20

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2018‐04‐19

SN § 66

Dnr SN/2018‐0104

Ej verkställda beslut
Socialnämnden beslutar
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige och
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO
Sammanfattning av ärendet
Ej verkställda beslut första kvartalet 2018.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2018‐04‐12 signerad av nämndsekreterare Lena
Beltramin.
Socialförvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige och
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
Kommunledningskontoret, revisorer, IVO

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Omsorgsnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Administrativ avdelning
Lena Beltramin, 0526-191 55

2018-04-12

1 (2)

Socialnämnden

Ej verkställda beslut kvartal 1 2018
Socialförvaltningens förslag till beslut
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO
Sammanfattning av ärendet
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.
Född
1928

Datum för
gynnande beslut
2017-07-10

1928

2017-10-18

1930

2017-11-30

1933

2017-09-19

1934

2017-09-19

1937

2017-12-19

1952

2017-12-21

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

Beslut

Orsak

Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)

Fått erbjudande 2018-01-02. Den enskilde
har tackat nej till erbjudandet

E-post: sn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Fått erbjudande 2018-01-12. Den enskilde
har tackat nej till erbjudandet.
Tackat ja till erbjudande 180322 men ej
verkställt ännu.
Fått erbjudande 2017-12-27. Den enskilde
har tackat nej till erbjudandet
Fått erbjudande 2017-12-27. Den enskilde
har tackat nej till erbjudandet
Fått erbjudande 2018-03-20. Den enskilde
har ej lämnat svar ännu.
Fått erbjudande 2018-03-22. Den enskilde
har tackat nej till erbjudandet

Telefon:
Fax: 0526-190 65

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

2018-04-12

Administrativ avdelning

Lena Beltramin

Nämndsekreterare
0526-191 55
lena.beltramin@stromstad.se

Monica Birgersson

Förvaltningschef
0526-192 08
monica.birgersson@stromstad.se
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