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Kommunstyrelsen 2020-10-21 Ärende: KS/2019-0684

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

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2020-10-28
Tid: 13.00- ca 18.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
13.00-13.30 Åsa Massleberg
13.30-13.50 Richard Holm
14.00-16.00 Carsten Sörlie
16.00-16:45 Mats Brocker och Carina Dalenius
17.00-17.20 Helene Evensen
17.20-17.50 Thomas Niklasson

Ärenden
Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1
Ärenden att beslutas av KF
Hållbarhetsklivet KS/2020-0500 Åsa Massleberg

2 Svenskt näringslivs företagsklimat och cityindex 
- information

Richard Holm

3 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

KS/2018-0427 Carsten Sörlie

4 Delårsrapport augusti 2020 KS/2020-0220 Carsten Sörlie

5 Finansiella rapporter 2020 KS/2020-0331 Carsten Sörlie

6 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
Tolkförmedling Väst

KS/2020-0511 Carsten Sörlie

7 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst KS/2019-0443 Carsten Sörlie

8 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 KS/2020-0135 Carsten Sörlie

9 Etappmål 2021-2022 KS/2020-0135 Mats Brocker och 
Carina Dalenius

10 Årsplan 2021 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser

KS/2020-0524 Carina Dalenius

11 Multifunktionellt kök KS/2017-0030

12
Ärenden att beslutas av KS
Ombyggnation måltidskök KS/2017-0030 Helene Evensen

13 Kostnadsutredning Crusellska KS/2020-0497 Thomas Niklasson
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

14 Anmälningsärenden

Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

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

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Andreas Nikkinen (MP)
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KS/2020-0500

KSau § 245 Hållbarhetsklivet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring. 

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder 
sig inte till några ekonomiska åtaganden 

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 
samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar 
för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt 
bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är 
uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga 
förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs 
styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken. 

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter 
i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle. 

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Hållbarhetsklivets vision

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle.

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de 
vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. 
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Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar 
investeras. 

De fyra principerna är;

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för både boende och besökare
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom 
besöksnäringen kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra 
grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på vår gemensamma portal hallbaretsklivet.se för att inspirera 
andra.

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från 
destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. 
Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren gör i 
form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. 
Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och marknadsföra 
sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 
rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv 
destination.

 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

• marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader
• att få besökare att stanna längre
• att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart
• att underlätta för besökare att agera hållbart

 

Bra för både boende och besökare

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta 
besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett 
brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider 
platsens kapacitet. 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

• att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
• insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 

genereras stannar lokalt 
• målgrupper som bidrar positivt till platsen
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Fler besökare när och där det inte är fullt

 

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns 
möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. 
Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare 
om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta platser i 
Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte ta emot fler 
besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade konsekvenser. Det 
kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 
lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse. 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

• stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 
beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, t.ex. 
evenemang

• förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom 
förbättrad logistik

 

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta 
visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står 
bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa 
platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen 
och ekonomin. Branschen är också viktig för integrationen genom att den 
sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På 
många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 
heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att 
branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal. 

Exempel på åtgärd kan vara att prioritera att skapa och testa modeller för 
samverkan för att skapa fler heltidstjänster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av turistchef Åsa Massleberg 2020-09-23

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring. 

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:
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• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder 
sig inte till några ekonomiska åtaganden 

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Hållbarhetsklivet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ 
för en hållbar besöksnäring. 

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom 
hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida 
och får samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden 

Sammanfattning av ärendet
BBakgrund

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till 
onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi 
når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. 
Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar 
besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken. 

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med oss och alla 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
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Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, 
med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 
(delmål 13.3).

HHållbarhetsklivets vision

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande 
för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 
Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och 
våra pengar investeras. 

De fyra principerna är;

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för både boende och besökare
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer 
inom besöksnäringen kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra 
grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på vår gemensamma portal hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra.

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från 
destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-
utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på 
resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs 
av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, 
konsumtion och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka 
genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig 
miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur säkerställer 
vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader
att få besökare att stanna längre
att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart
att underlätta för besökare att agera hållbart
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22. Bra för både boende och besökare

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. 
Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall 
kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. 
Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet 
besökare inte överskrider platsens kapacitet. 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 
genereras stannar lokalt 
målgrupper som bidrar positivt till platsen

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns 
möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av 
året. Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 
besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta 
platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte 
ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 
konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa 
konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse. 

Exempel på åtgärder kan var att prioritera;

stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 
beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, t.ex. 
evenemang
förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom 
förbättrad logistik

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. 
Detta visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter 
som står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig 
jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt 
avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också viktig för 
integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund 
och den är dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. 
Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På många ställen gör 
säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. 
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Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland har 
svårt att attrahera och behålla personal. 

Exempel på åtgärd kan vara att prioritera att skapa och testa modeller för 
samverkan för att skapa fler heltidstjänster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av turistchef Åsa Massleberg 2020-09-23

Åsa Massleberg
turistchef 
 0526-190 30
asa.massleberg@stromstad.se

 Mats Brocker
 kommundirektör
 0526-190 10
 

Beslutet skickas till
Turistrådet Västsverige
Åsa Massleberg
Diariet
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KS/2018-0427

KSau § 228 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionens första attsats avslås.

att motionens andra attsats anses delvis besvarad.

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Beslutsmotivering
Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021.

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin.

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå. 

Sammanfattning av ärendet
Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat:

• att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen.

• att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar. 

• att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  
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Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur- och fritidsområdet. 

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46
Motionen

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

att motionens första attsats avslås.

att motionens andra attsats anses delvis besvarad.

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att motionens första attsats avslås.
att motionens andra attsats anses delvis besvarad.
att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Beslutsmotivering:

Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021.

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin.

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå. 

Sammanfattning:

Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion (KS 2018-0427) den 17 september 
yrkat:

• att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen.

• att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar. 

• att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  

Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur och fritidsområdet.

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Enligt barnkonventionens andra artikel är alla barn (pojkar och flickor) lika mycket 
värda och har samma rättigheter. Genom att jobba för ökad jämställdhet och 
bättre förutsättningar för jämlika och jämställda beslut kan vi synliggöra 
eventuella skillnader i fördelning av resurser till pojkar och flickor.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Folkhälsoperspektiv
Att synliggöra skillnader mellan kön är en viktig del i att verka för en jämlik 
folkhälsa.

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Carina Dalenius
Carsten Sörlie
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KSau § 42 Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att utreda motionen och återkomma med 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Johansson har i inkommen motion yrkat på

att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i 
kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur resurserna fördelas 
mellan könen. 
att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre 
delar. 
att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-13 § 46 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46

Beslutet skickas till
Diariet
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD
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E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF § 46                                             Dnr: KS/2018-0427 

Motion angående Gender Budget 

Kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning 
om hur våra skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara 
könsneutral, men utan att säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert.  
Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av 
människor på olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns 
aktiviteter samt behov inom kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och 
kvinnor. 
För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs 
detta genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör 
omfördelas för att skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget 
ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. 
Gender budget arbetet utgörs av tre delar:* 
 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv 
-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet 
 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet 
 
Elisabeth yrkar på att; Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i  kommunens alla verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna 
fördelas mellan könen.  
Att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för 
att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen 
genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar. 
Att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen.  

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP) och samtliga ledamöter från Liberalerna genom 
Mette H Johansson (L) bifaller motionen. 
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Strömstads Kommun 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 

 



Motion till Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion angående Gender Budget

Att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning om hur våra 
skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara könsneutral, men utan att 
säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert. 

Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av människor på 
olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns aktiviteter samt behov inom 
kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och kvinnor.

För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs detta 
genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör omfördelas för att 
skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget ligger således på 
resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras.

Gender budget arbetet utgörs av tre delar:*

 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv

-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet

 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet

Jag yrkar att:

- Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i  kommunens alla 
verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna fördelas mellan könen. 

- det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd 
verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar.

- resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Strömstad den 17 september 2018

Elisabeth Johansson, Centerpartiet

*uppgifter hämtade och information finns på Jämställ NU
Mer info samt utbildningar finns bl a på: skl.se (sök gender budget)
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KSau § 249 Delårsrapport augusti 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till
KS diariet
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föreslå

Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2020

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

att delårsrapport för augusti 2020 godkänns.

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

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

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

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och 
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av 
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 
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2020-10-14 Ärende: KS/2020-0220

68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, 
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen. Den nya redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultat föras på driften har beaktats i årsprognosen. Detta kommer att bokföras 
så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en 
genomgång av historiska värden inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som 
driftskostnader (detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. Detta kommer att 
påverka kommunens soliditet.     
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EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 
I spåren av coronakrisen är osäkerheten i alla ekonomiska bedömningar osedvanligt stor. Den bygger 
dessutom, i sin tur, på en prognos, eller scenario, för skatteunderlagsutvecklingen som i sig är väldigt osäker. 
Mycket beror på hur smittspridningen utvecklar sig, hur restriktionerna förändras både i Sverige och i resten 
av världen samt vad regeringen väljer att vidta för åtgärder.  

Coronapandemin har påverkat det lokala näringslivet och kommunens ekonomi. Den har och fortsätter att 
påverka arbetssätt, lokalanvändning och skyndar på övergång till säker och digital mötesteknik och 
ärendehantering. Mycket måste göras på nytt sätt och det är viktigt att ta tillvara den förändringskraft som 
ändå finns i pandemins spår.  

Utöver Corona effekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer påverkas kommunen av generellt ökande 
krav på prestationer i offentlig verksamhet. Digitalisering är en del av lösningen, övergång till effektiv, digital 
informations- och ärendehantering kräver fokus och resurser av hela kommunen, i synnerhet av 
kommunledningsförvaltningen som leder och utvecklar gemensamma rutiner och arbetssätt.  

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

Ett ekonomiskt dramatiskt och osäkert halvår 
    
Nu är det snart dags att lägga de två första tertialen av 2020-talet till handlingarna. Vem hade kunnat ana att 
inledningen av decenniet skulle bli så dramatiskt och annorlunda. 

Kommunen har jobbat för högtryck med att hantera konsekvenserna av pandemin. Pandemin har också satt 
sina spår i de ekonomiska förutsättningarna. Osäkerheten har varit stor för utvecklingen i hur skatteunderlaget 
slutligen utvecklar sig och hur stor ersättning kommunen kan räkna med för ökade kostnader och minskade 
intäkter. 

Stor osäkerhet kring prognos  
    
Mitt i rådande pandemin måste vi också blicka framåt mot den kvarstående underliggande utmaningen med 
att finansiera välfärden och hitta tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens. På dagordningen finns 
både styrnings- och ledningsfrågor, kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor. En del av utmaningarna 
kommer vi kanske tillrätta med genom att ta tillvara på de positiva förändringar, som behövts genomföras 
under pandemin. 

Myndigheterna rapporterar att arbetslösheten stiger i år till följd av corona, och Strömstad märker det i långt 
högre grad än övriga Sverige.  

Förutom orosmolnen ute i den stora världen med handelskrig, sanktioner, brexit och kollapsande nationella 
ekonomier, har vi också stora utmaningar i Sverige. Svensk BNP går ner och indexet Arbetade Timmar sjunker 
rekordartat och det kommer påverka skatteintäkterna resten av året. Eksportindustrins utveckling är sämre än 
förväntat.  
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Den årliga inflationen har under sommaren legat på 0,5-0,7 procent och reporäntan har och förväntas vara 
stabil. Inflationsmålet är fortfarande 2 procent. 

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

Förhållanden i norsk ekonomi betyder nu plötsligt ingenting för Strömstad så länge vi upplever en stängd gräns 
till följd av Covid-19. 

Det är den stängda gränsen som påverkar Strömstad allra mest. 

 

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads 
kommun 

 
SSKATTEUNDERLAGET 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 2 procent, utifrån aug månads preliminära 
beskattningsutfall för inkomståret.  Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, 
statsbidrag och kommunal utjämning.  

BEFOLKNING 
Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader vilket innebär att vi gott och 
väl hämtat hem befolkningsminskningen om 35 personer under helåret 2019. Invånarantalet uppgick till 13 
318 individer per sista juli 2020. En ändring invånarantalet definieras som skillnad födda - döda + inflyttade - 
utflyttade + justeringar. Under årets första 6 månader har befolkningen ökat med 110 individer. SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i kommunen framgent. Framskrivningen 
visar på att vid utgången av 2020 uppgår kommunens befolkning till 13236 individer och en successivt 
sjunkande befolkning i kommunen de kommande åren. Enligt SCB beror den kommande minskande 
befolkningen i kommunen på att det utrikes flyttningsnettot väntas bli negativt i framtiden men också 
beroende på en ökad utvandring från kommunen samt ett negativt födelsenetto.  

ARBETSLÖSHET  
Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller åldersgruppen 16-64 år och när det 
gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad 
jämfört med Västra Götalands län och riket i sin helhet.    
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Arbetslöshet för Strömstad, region och riket, per augusti månad 2020.  

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

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

Västra Götalands län 5,6% 3,2% 
Strömstad 6,6% 2,5% 

 

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

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

Västra Götalands län 7,8% 4,8% 
Strömstad 7,2% 4,7% 

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

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

Västra Götalands län 11,4% 9,30% 
Strömstad 13,3% 5,2% 
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RESULTATANALYS 
 

 

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

Kommunens kostnader är 27,2 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att utfallet påverkas av 
en positiv effekt på 11,0 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring samt sänkta 
arbetsgivaravgifter för äldre och yngre. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som 
lägst efter sommarsemestrarna då semesteruttag är större än intjänandet. Årets lönerörelse är inte klar för 
samtliga förbund vilket ger ett överskott för perioden. 

Intäkterna är 15,3 mnkr lägre än budgeterade där stor del avser lägre hamnavgifter med 17,8 mnkr. 
Kommunen har fått ersättning för höga sjuklönekostnader under Corona pandemin från Försäkringskassan 
under perioden maj-juli med motsvarande 4,5 mnkr.  

Avskrivningarna uppgår till 30,7 mnkr och är något lägre än budgeterat på grund av att investeringar inte 
driftsatts i den takt som planerats.  

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

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr Utfall 
1908 

Utfall 
2008 

Budget 
2008 

Utfall 
1908 

Utfall 
2008 

Budget 
2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultat efter finansiella poster 83,6 65,2 19,6 99,2 83,1 27,6 
Taxekollektivens resultat överfört 
till fond -1,5 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 

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

Periodens resultat 82,1 65,2 19,6 97,7 82,8 27,6 
Varav orealiserade vinster 
fin.oms.tillgångar -9,6 0,0 0,0 -9,6 0,0 0,0 

Varav orealiserade förluster 
fin.oms.tillgångar 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 

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

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

Justerat resultat  66,1 66,1 19,6 81,6 83,7 27,6 
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Det sammanställda resultatet för koncernen är 82,8 mnkr. Bolagens totala resultat är 17,8 mnkr, där 
Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. 
Se sidan 31 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 29,5 mnkr högre än budgeterat. I budget 2020 
finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR) utgick ifrån. För 
perioden motsvarar det 17,2 mnkr. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av Covid-19. För 
perioden motsvarar detta 16,0 mnkr.  Den kommunala fastighetsavgiften överstiger budget med 2,8 mnkr för 
perioden. Allmän kommunalskatt, preliminär skatteavräkning och definitiv skatteavräkning 2019 beräknas 
uppgå för perioden till -6,5 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår till 18,6 mnkr varav 13,4 mnkr avser orealiserade vinster för finansiella 
tillgångar i och med den nya lagregeln från 2019 som anger att marknadsvärdering ska ske. Försäljning av 
aktiefonder till förmån för räntefonder har genererat en reavinst med 1,1 mnkr. Överskottsutdelning från 
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt utdelning från Öhmans med 0,7 mnkr. Borgensavgiften uppgår till 1,6 mnkr 
för perioden. Övriga finansiella intäkter motsvarar 0,7 mnkr. 

Finansiella kostnader uppgår till 16,4 mnkr varav 14,3 mnkr avser orealiserade förluster för finansiella 
tillgångar. Räntekostnaderna för lån genererar ett överskott gentemot budget då räntenivåerna är låga och 
kostnadsfri checkkredit använts för att balansera koncernkontot.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2020 PER NÄMND 
 
Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2020 Prognos 2020 

mnkr  
Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Resultat 
Periodens resultat avviker med 45,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på obudgeterad 
semesterskuldsförändring med 11,0 mnkr, mindre utfall löneökningar än budgeterat 9,1 mnkr beroende på att 
lönerörelsen inte är klar för samtliga förbund, 1,1 mnkr i överskottsutdelning från Kommuninvest, reavinster 
från försäljning fonder 1,1 mnkr samt utdelningar med 0,7 mnkr från Öhmans. Låga externa räntekostnader 
vid upptagande av lån 1,5 mnkr i överskott för perioden. Nämnderna redovisar för perioden ett underskott på 
17,8 mnkr. Skatter, statsbidrag och utjämning visar på ett överskott för perioden på 29,5 mnkr på grund av 
lägre antagen befolkningsprognos än SKR, extra statsbidrag på grund av Covid-19 samt högre kommunal 
fastighetsavgift. 
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Prognos 
Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 42,4 mnkr. Helårsprognosen för kommunen exklusive 
marknadsvärdering av finansiella tillgångar uppgår till 33,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr högre än budgeterade nivå. 
Prognosen för marknadsvärdering av finansiella tillgångar bedöms ge 1,2 mnkr i minskat resultat.   

Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och återsökta medel Covid-19 
visar ett underskott på 35,4 mnkr mot budget vilket är en försämring sedan mars med 17,0 mnkr som då var 
minus 18,4 mnkr. 

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med 0,6 mnkr inklusive återsökta medel covid-19. 
Pandemin har inneburit ett antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. 

Inom Socialnämnden prognosticeras ett underskott mot budget inklusive återsökta covid-19 medel med 2,3 
mnkr. Detta beror bland annat på volymökningar inom verksamheten Boende och Daglig verksamhet. Även 
övriga delar inom området Insatser i hemmet och bemanningscentralen visar underskott som beror på 
kostnader kopplade till Covid-19 där man förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna. 
Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50  
procent i antal beviljade timmar mellan januari till augusti.  

Inom barn- och utbildningsnämnden är årsprognosen inklusive återsökta medel covid-19 samt 
semesterlöneskuldförändring ett överskott med 2,1 mnkr. Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott 
på 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat till den kompensation nämnden årligen får för 
lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar ökade lönekostnader för verksamheterna från april 
månad till och med december månad innevarande år. Kompensationen innehåller utöver detta också en 
retroaktiv del. Delen gäller årets tre första månader och gäller föregående års lönerevision. I och med att 
kompensationen inte fanns med i den ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till 
någon verksamhet. Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej 
använts i lika stor utsträckning som budget på grund av covid-19. Barn och elevhälsa prognosticerar ett 
överskott på 1,0 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika tjänsteledigheter 

Tekniska nämndens årsprognos inklusive återsökta covid-19 medel är ett underskott på 26,8 mnkr. Gator, vägar 
och parkering prognos är ett underskott på 4,0 mnkr, vilket främst beror på att parkeringsverksamheten och 
linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund av minskade intäkter. 
Hamnverksamheten prognos är ett underskott med 22,7 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 
minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Detta förklaras av rådande situation med Covid-19 
med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd 
till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.   
 
Miljö- och byggnämndens årsprognos är ett överskott med 1,2 mnkr. Den administrativa avdelningens 
överskott beror på ej budgeterade intäkter samt långtidssjukskrivning. Utbildning och kurser har inte kunnat 
göras enligt plan och bidrar därför också till ett överskott. Byggavdelningen har under våren fakturerat för ett 
stort bygglov som bidrar till ett positivt intäktsöverskott.  
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För kommunen totalt är det främst prognosen för skatter, bidrag samt utjämning som bidrar till en positiv 
avvikelse mot budget på 43,4 mnkr. I detta överskott ingår det lägre budgeterade invånarantalet som ger 24,8 
mnkr. Överskottsutdelning, låga externa räntekostnader för lån samt lägre lånevolym än förväntat på grund av 
överlikviditet på koncernkontot genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett 
ianspråktagande av byggbonus med 1,5 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens 
verksamhet.   

För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 19-30. 

 

SAMMANSTÄLLD PROGNOS 2020 FÖR KONCERNEN 
 
mnkr Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Kommunen 29,5 32,7 
AB Strömstadbyggen koncern 8,5 10,2 
AB Strömstadslokaler 4,1 3,7 
AB Strömstads Badanstalt -0,9 -0,6 
Resultat koncernen 41,2 46,0 

 

Årsprognosen för koncernen är 46,0 mnkr, vilket är 4,8 mnkr högre än budget. Bolagen positiva resultat beräknar 
överstiga budgeten med 1,6 mnkr bland annat på grund av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre 
elpriser. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 68,3 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus 
avskrivningar. Ökningen beror främst på investeringen i färjeläget, nytt avloppsreningsverk samt 
råvattenledning. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan x. 

Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 53,8 mnkr som utöver kommunens investeringar även 
påverkas av bolagens pågående byggnationer. 

Kommunens finansiella tillgångar har ökat  med 21,0 mnkr sedan årsbokslutet då aktieägartillskott har 
utbetalats till Strömstadslokaler med 20,0 mnkr samt till Strömstads Badanstalt med 1,0 mnkr.  

Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfonderna ska från årsskiftet 2019 värderas enligt marknadsvärde. Den värdehöjning som skedde vid 
övergången har gått mot eget kapital vilket gör att den delen ej fick resultatpåverkan. Årets ökningar och 
minskningar i marknadsvärde får dock en resultatpåverkande effekt. Marknadsvärdet på pensionsfonderna 
per 31 augusti uppgår till  133,6 mnkr. Värdeminskningen som påverkar periodensresultat är 0,9 mnkr. 

I omsättningstillgångarna ingår korträntefond till ett marknadsvärde av 15,3 mnkr samt en 
bostadsobligationsfond med marknadsvärdet 10,5 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar.  

Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar minskat med 4,5 mnkr till 74,9 mnkr som främst består av 
momsfordran, fordran kommunalfastighetsavgift samt kundfordringar.  

Balansräkning
mnkr Utfall 1912 Utfall 2008 Utfall 1912 Utfall 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

Avsättningar 84,3 90,2 106,0 111,9

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

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

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

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

KoncernenKommun
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Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 90,0 mnkr till 93,1 mnkr. Av totala saldot är 171,5 mnkr bolagens 
del i koncernkontot som har ökat med 38,9 mnkr sedan årsskiftet.  

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

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 52,5 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 398,5 mnkr. Ökningen 
för perioden avser nytt reverslån på 50 mnkr, periodiserade VA-anslutningsavgifter samt taxekollektivens 
resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i respektive kollektivs investeringsfond. 

Kommunen har totalt upptagit långfristiga lån hos Kommuninvest med 230 mnkr. Årets upplåning har varit 
lägre än beräknat på grund av en överlikviditet på koncernsaldot. Av kontokrediten på 100 mnkr kan upp till 50 
mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har ökat med 54,7 mnkr till 385,7 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot har ökat med 
38,9 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket den alltid gör för denna 
period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 18,3 mnkr.  

Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med mera uppgår till 
drygt 33,4 mnkr inklusive sociala avgifter.   

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

Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 30,7 procent att jämföra med årsskiftet 29,5 
procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 45,4 respektive 46,5 procent. 
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INVESTERINGSREDOVISNING OCH PROGNOS PER AUGUSTI 2020 
 

      

Investeringar i mnkr Utfall  Prognos Budget Avvikelse 

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

Socialnämnd 1,1 2,3 4,6 2,3 

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

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

Miljö- och byggnämnd 0,3 1,2 3,6 2,4 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 utan troligen 2021 på Bojarskolan.  

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

att projektet  

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

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

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

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

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

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

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

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

kommande år. 

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

därmed färdigt.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

TN taxefinansierad verksamhet  
 
AAVFALLSVERKSAMHETEN 
Inom avfallsverksamheten på projektering och förberedelse för införande av matavfallsinsamling 1 januari 

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

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

kommer att förbrukas.   

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

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

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

med årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar.  

 

EXPLOATERINGSPROGNOS MED KOMMENTARER PER AUGUSTI 2020  
 

      
Exploateringar i mnkr Utfall  Prognos Budget Avvikelse 

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

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

Korsnäs (Tjärnö) -0,2 -0,3 -6,0 5,7 

Mällbygård -0,4 -0,7 -2,0 1,3 

Rådhusberget 0,0 0,0 -2,0 2,0 

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

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

 

Kommentarer till exploateringsredovisningen: 
 Miljö- och byggnämnden har tagit beslut att avsluta planarbetet för Canning.  
 För Starekilen planarbetet med utredningar inte kunnat fortgå som planerat med anledning av att 

planeringsbesked nu behöver sökas. Kostnaderna skjuts framåt. 
 Detaljplanen för Korsnäs har överklagats vilket gjort att byggnation av kommunal infrastruktur ej 

kunnat påbörjas under året som planerat. 
 För Mällbygård har planarbetet inte kunnat fortgå i planerad takt då förvaltningen avvaktar besked om 

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

 Inget arbete med projektet Rådhusberget pågår i nuläget avseende kommunens mark, då 
kommunstyrelsen beslutat att avvakta arbetet med denna för att i första hand prioritera ett mindre 
projekt på Rådhusberget berörande Strömstadsbyggens mark.  

 Övriga exploateringar avser detaljplanarbete för Vattentornsberget samt ska det utföras en förstudie 
för Mällbyhöjden för att se på en möjlig exploatering av området. I uppdraget ingick att naturinventera 

området vilket skett under sommaren. 
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MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
I budget för 2020 fastställdes att vid bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning ska hänsyn 
tas till det finansiell och det verksamhetsmässiga perspektivet. I bedömningen av verksamhetsperspektivet tas 
hänsyn till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt uppföljning av genomförd internkontrolluppföljning. 
Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av fullmäktiges mål ska vara uppnås och färre än 25 procent inte 
uppnås samt att inga allvarliga brister i den interna kontrollen har konstaterats.  

Periodutfall 

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

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet överstiger 4 procent 
(prognos 5,1 procent genomsnitt perioden 2017-2020) av skatter, generella statsbidrag och kommunal 
utjämning. Per augusti 2020 är soliditeten inklusive pensionsförpliktelser 30,7 procent vilket överstiger målet 
på 27 procent i budget 2020. Dock kommer justeringar göras av det egna kapitalet till följd av nya 
redovisningsregler gällande redovisning av exploatering som kommer att påverka kommunens soliditet. Då 
utredning pågår är det i nuläget osäker hur stor påverkan kommer att bli. 

Finansiella mål har även beslutats för kommunens helägda bolag AB Strömstadslokaler och AB 
Strömstadsbyggen. AB Strömstadslokaler når upp till målet om att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 
procent av bolagets totala kapital (prognos 1,01 procent) samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter). AB Strömstadsbyggen når upp till målet om att bolagets 
överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital (prognos 1,44 procent) samt att bolagets 
soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter). 

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

Prognos 

Utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som uppställs i budget 2020 är de finansiella målen i 
perioden uppnådda och en majoritet av verksamhetsmålen uppnås eller uppnås delvis.  Ett av 
verksamhetsmålen kan dock inte utvärderas i delårsbokslutet.  

Samlad bedömning – god ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen är med den bakgrunden att kommunen når upp till målen för god ekonomisk 
hushållning vid årets slut ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de 
finansiella målen uppfylls och prognosen för de verksamhetsmässiga målen är att de kommer nå önskad nivå.   
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PERSONALREDOVISNING 
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 31 augusti 2019 respektive 2020. 
 

Personalvolym 
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt. 

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

 

Antal månadsanställda fördelade per förvaltning och kön. 

 2019 2020 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

KLF 36 26 62 39 25 64 

SF 410 92 502 419 98 517 

BUF 509 113 622 495 118 613 

TF 10 66 76 7 66 73 

MBF 22 23 45 23 23 46 

TOTALT 987 320 1 307 983 330 1 313 
 
Totalt var 1 313 månadsavlönade den 31 augusti 2020. En marginell ökning som med tanke på att det är en 
ögonblicksbild och inkluderar tidsbegränsade anställningar visar att antalet anställda är totalt sett lika mellan 
jämförelseåren.  

Personalstruktur 
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent. 

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

Heltid 
0-74% 75-99% 100%  

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

 
Andelen kvinnor med heltidsanställningar fortsätter att öka med det är fortsatt stor skillnad mellan könen när 
det gäller sysselsättningsgrad. Kommunen har en bemanningshandbok som utgår från att heltid är norm och att 
kommunen strategiskt arbetar med så kallade hållbara scheman. 
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  
Alla anställda. 

 2019 2020 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

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

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

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

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

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

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

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

 
Föregående år var det en minskning av sjukfrånvaron. Trenden höll i sig under årets första två månader. Efter 
det är det inte enkelt att göra någon jämförelse på grund av den pågående pandemin. Många av kommunens 
anställda är hemma med Covid-19 symptom i avvaktan på testning. Det gör att kommunens frånvarostatistik 
har ökat jämfört med föregående år. Det inte är en dramatisk ökning och  slutsatsen är att siffrorna hade varit 
lägre än föregående år om utfallet med anledning av pandemin räknats bort. 
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kommentarer till utfall och prognos  
 Till följd av covid-19 har förvaltningen haft merkostnader i form av beredskapsersättning till 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kommentarer till utfall och prognos 
Inför budget 2021 så har nämnden äskat ytterligare medel för att täcka kostnadsökningar och volymökningar, 
både inom boendestöd, särskilt boende men också externa placeringar. Dessa äskade kostnadsökningar börjar 
dock redan under hösten generera merkostnader, vilket tagits höjd för i prognosen för helåret. I syfte att minska 
det prognostiserade underskottet gör förvaltningen för närvarande en genomlysning av nuvarande samt tidigare 
sökta statsbidrag för att på ett så optimalt sätt som möjligt kunna nyttja dessa i verksamheten.  

GGEMENSAM ADMINISTRATION 

Den gemensamma administrationen gör ett underskott per siste augusti. En förklarande faktor är ett underskott 
inom framförallt hemsjukvården, vilket dock till stor del kommer kompenseras av statsbidrag avseende Covid-
19. Inom den övergripande verksamheten påverkar glappet gällande blockförhyrningar negativt, detta 
kompenseras dock av återsökta medel gällande moms där det gjorts en genomgång för de senaste tre åren och 
där en rättelse skickats in till Skatteverket. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

Underskottet på Individ- och familjeomsorgens verksamheter förklaras främst av placeringskostnader 
avseende barn och unga som inte täcks inom budget, att placeringskostnader avseende missbruk inte täcks 
inom budget samt att flera av verksamheterna till följd av rekryteringssvårigheter behövt köpa in 
bemanningstjänster. Dessa avvikelser kompenseras dock delvis av ett överskott för ej tillsatta tjänster, samt 
ett överskott avseende färdtjänst på grund av minskat resande under Corona-pandemin. Försörjningsstödet 
kompenseras löpande med migrationsmedel.  
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BBOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET 

Boende och daglig verksamhet visar per siste augusti en negativ budgetavvikelse. LSS-bostäderna överskrider 
personalbudgeten vilket framförallt förorsakats av utökade behov hos brukare samt ökat antal belagda 
boendeplatser. Även daglig verksamhet samt Opalen gör ett underskott på grund av dels fler beslut, men också 
att beslut nyttjas i större utsträckning än tidigare. I prognosen för helåret har hänsyn tagits till de volymökningar 
som aviserats inför budget 2021 men som redan under hösten kommer börja generera kostnadsökningar.  

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

INSATSER I HEMMET OCH BEMANNINGSCENTRAL 

Övergripande visar ett mindre överskott på grund av att tjänster inte fullt ut är täckta till följd av sjukskrivning 
och föräldraledighet. Det återfinns även ett underskott i budget för arbetskläder där man haft kostnader för en 
extra avdelning korttid samt för LSS-verksamheterna under pandemin. Trygghetslarm har också kostat mer än 
normalt vilket delvis beror på felaktig fakturering som kommer krediteras men även för ökad andel utbytt 
hårdvara och reparationer. 

Hemtjänsten som helhet har ett underskott som till stora delar beror på förstärkning utifrån Covid-19. Koster 
visar ett överskott som beror på att start av ny grupp på Koster kom igång sent på året i augusti. 

Även övriga delar inom området visar underskott som beror på kostnader kopplade till Covid-19 där man 
förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna. 

Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50 % i 
antal beviljade timmar mellan januari till augusti.  

  

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 
 

 Analys av kostnader som ökat såsom trygghetslarm och arbetskläder 
 Fortsatt arbete med uppföljning och statistik per verksamhet för att bättre få översyn och kunna vidta 

åtgärder för att ha budget i balans 
 Arbete med optimerad bemanning fortsätter genom workshops, dialog med grupper och 

utbildningsinsatser, med hänsyn tagen till Covid-19  
 Digitalisering av vissa moment i arbetet som på sikt kommer ge vinst för brukare och ekonomi 
 Försörjningsstöd arbetar med att förhindra ökade kostnader genom samarbete med bland annat 

gemensam jobbsökarverksamhet med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, 
Samordningsförbundet etc. Vidare arbetas det med att hänvisa till instanser så som ALFA-kassan, A-
kassan etc för de som ansöker om försörjningsstöd för första gången. De flesta i dagsläget är personer 
som varit timanställda inom handel och restaurang.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
Resultat och prognos 
 
Utfallet per 31 augusti är + 3,0 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. 
Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti + 12,3 mnkr i jämförelse med budget. 
De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, skolskjutsar, 
interkommunala ersättningar gymnasiesärskola, barn och elevhälsa samt interkommunala ersättningar 
gymnasium. Avvikelserna mot budget beskrivs per avdelning nedan.  

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

 

Kommentarer till utfall och prognos 
 Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på + 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat 

till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar 
ökade lönekostnader för verksamheterna från april månad till och med december månad innevarande 
år. Kompensationen innehåller utöver detta också en retroaktiv del. Delen gäller årets tre första 
månader och gäller föregående års lönerevision. I och med att kompensationen inte fanns med i den 
ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet. 

Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej använts i lika stor 
utsträckning som budget pga av covid-19. 

Prognos för förvaltningskontoret är att överskottet kommer att ligga kvar i ungefärlig storlek med 
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nuläget. Under hösten rekryteras en ny nämndsekretera/diarieförare samt att inköp av IT kommer att 
prioriteras. Inköp av datorer för 0,5 mnkr förväntas tas på driften utanför budget. 

 Skolskjutsar visar ett underskott på – 0,4 mnkr över budgeterad nivå, detta kommer på årsbasis inte att 
kunna hämtas in, utan får täckas upp av andra konton inom förvaltningsstaben som understiger 
budgeterade kostnader. Stora delar av underskottet är knutet till att vi har dubbelt så många enskilda 
resor av dubbelt boende jämfört med samma period förra året. 

 Måltid visar ett överskott på + 0,7 mnkr. Delar av överskottet har upparbetats genom att gymnasiet inte 
har lagat mat under delar av våren pga av covid-19. Den personalen som skulle ha jobbat på gymnasiet 
har kunnat omfördelas i verksamheten och mindre vikarier har behövts tas in. Till viss del påverkas 
måltidsenheten av Covid-19 då det är en personalkänslig verksamhet. Är inte ordinarie personal där 
behöver de ta in vikarier. I detta fall har sjukkostnader sjuklön 2-14 dagar ersatts av staten. Ekologisk mat 
i förvaltningen 200831 ligger på 24,84%. 
 

 Städverksamheten visar ett överskott på + 0,1 mnkr per 31 augusti. Prognosen för december ligger 
städverksamheten med ett underskott på -0,8 mnkr pga av den extra avställd personal som utför extra 
städ pga covid-19. Underskottet förväntas att täckas med prognosticerat överskott på måltidsenheten 
samt andra verksamheter. 
 

 Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett överskott på + 0,3 mnkr. Skolenheternas budgetar är mer i 
balans nu än under vårterminen. Samtliga enheter har arbetat med sin organisation inför nytt läsår. De 
nya organisationerna är mer slimmade och därmed också mer sköra. Under vårterminen har samtliga 
enheter även varit mer restriktiva att ta in vikarier pga Covid-19. 
 
SVA budgeten har även justerats vilket innebär att underskottet inte är lika stort där, men det finns en 
risk att detta kommer att påverka måluppfyllelsen för elever med annan härkomst än svensk.  
 
Odelsbergsskolan har idag 29 + 29 elever i sina två klasser i åk 3 och maxtaket för lokalerna är 30 elever 
per klass. Detta kan komma att innebära att åk 3 kan behöva skapa ytterligare en klass vilket innebär en 
ökad kostnad för en ytterligare lärare. 
 
Enligt Skollag ska kommunen erbjuda grupp i grundsärskolans verksamhet för samtliga årskurser. I 
Strömstad erbjuder vi enbart en inkluderande verksamhet i de yngre åren åk 1-3. Om någon 
vårdnadshavare, med barn som vid utredning alt nuvarande inkludering, kommer att önska grupp blir vi 
skyldiga att erbjuda detta vilket kommer att innebära en kostnad både gällande lokal och pedagoger. 

 IKE gymnasiesärskolan visar ett underskott på -0,7 mnkr. Budgeten är periodiserad 50/50 på vårtermin 
och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten. Det skett en kommunikationsmiss i 
prognos gällande hösten 20 och det gör att utfallet kommer överstiga budget med ca 0,4 mnkr. 

 Barn och elevhälsa visar ett överskott på + 1,4 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika 
tjänsteledigheter. 
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 Gymnasium interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på - 1,6 mnkr. Budgeten är 
periodiserad 50/50 på vårtermin och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten och 
prognos visar på budget i balans. 

 
 

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

 

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

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

Skattefinansierad verksamhet Utfall januari-augusti Helårsprognos* 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Teknisk nämnd och förvaltning -2,7 -2,7 0,0 -3,6 -3,6 0,0 
Gator och vägar samt parkering -11,7 -8,2 -3,5 -18,1 -14,1 -4,0 
Allmän platsmark -2,3 -2,5 0,2 -3,2 -3,2 0,0 
Sidoordnad verksamhet -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 
Förrådsverksamhet -1,7 -1,7 0,0 -2,5 -2,5 0,0 
Allmän markreserv 1,5 -0,3 1,8 0,1 0,1 0,0 
Allmän renhållning -1,7 -1,7 0,0 -2,6 -2,6 0,0 
Näsinge Flygplats -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 
Hamnar -2,2 13,0 -15,2 -9,4 13,3 -22,7 
Summa -21,3 -4,3 -17,0 -39,9 -12,8 -27,1 
Semesterlöneskuld (prognos) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Summa -21,2 2,3 -16,9 -39,9 -12,8 -27,1 
Återsökta medel covid-19 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 
Summa -21,2 -4,3 -16,9 -39,6 -12,8 -26,8 

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

Kommentarer till utfall och prognos  

 Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 3,5 mnkr, vilket främst beror på att 
parkeringsverksamheten och linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund 
av minskade intäkter. Det förklaras av rådande situation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige 
och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd till och med 31 oktober 
på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  Prognosticerar en negativ avvikelse mot 
budget på totalt -4,0 mnkr. Förklaras av tappade intäkter från uteserveringsverksamheten på -1,1 mnkr 
som redan är beslutat, tappade parkeringsintäkter på -3,2 mnkr samt tappade intäkter för Kosterlänken 



26 
 

-0,2 mnkr. Dock ser verksamheten en positiv utvecklingen för vinterväghållningen och prognosticerar 
0,5 mnkr i minskade kostnader på helår förutsatt att det blir gynnsamt väder hösten/vintern 2020.   
 

 Sidoordnad verksamhet visar ett underskott på 0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av minskade 
intäkter för bilpoolen. På grunda av rådande läge prognosticeras att intäktstappet fortsätter och 
verksamheten beräknas gå med 0,4 mnkr i underskott på helår.  
 

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,8 mnkr jämfört med budget, vilket kan förklaras av ökade 
intäkter inom MEX som är hänförlig till ett ingånget avtal med extern exploatör för ombyggnation av 
Ringvägen/Prästängsvägen på 1,9 mnkr som ska bokas mot befintligt investeringsprojekt och ska 
därmed inte belasta driftsbudgeten för MEX. MEX har även erhållit en engångsersättning för servitut 
om 0,3 mnkr som det ej budgeterats för. Verksamheten badplatser visar ett underskott om 0,4 mnkr, 
vilket beror på renovering av tak på Styrsö som efter besiktning visat sig undermåligt. Dessutom visar 
verksamheten för hantering av kommunens mark- och vattenområden ett överskott om 0,2 mnkr vilket 
beror på ett erhållet bidrag från Länsstyrelsen på 0,2 mnkr som ska nyttjas till åtgärder för Nilsemyrens 
våtområde, ett lokalt naturprojekt. Arbete kommer att slutföras under 2020.  
 

 Hamnverksamheten visar ett underskott med -15,2 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 
minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Det förklaras av rådande situation med 
Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen 
kommer att vara stängd till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  
Prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på totalt -22,7 mnkr, -20,1 mnkr för färjetrafiken, -0,4 
mnkr för handelshamnen och -2,2 mnkr för gästhamnsverksamheten.  

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

verksamheten ett underskott på 26,8 mnkr på helår. Detta baseras på att gränsen mellan Sverige och 
Norge för tillfället är stängd vilket resulterar i stängd hamn och stängd gränspendling. Detta påverkar 
nämndens externa intäkter kraftigt och bedömningen är att detta pågår åtminstone till och med 31 
oktober. Det kommer inte bli möjligt för nämnden att kunna hanterar det prognosticerade 
budgetunderskottet inom befintlig ram. Detta har kommunicerats och diskuterats med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 Nämnden uppmanar dock samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga 
driftskostnader. Dessutom ser förvaltningen över och arbetar med samordning mellan förvaltningens 
verksamheter för att finna lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.  
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Taxefinansierad verksamhet 
 

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

 

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 
negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan framför allt gällande minskad vattenförbrukning, men har lyckats 
hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  
  

AVFALLSVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 
negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan gällande framför allt inom verksamhetsavfallet, men har lyckats 
hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av 
lägre driftskostnader för perioden. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  
 
 

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

Årsprognosen uppgår till 1,2 mnkr jämfört med budget. 

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

 

Kommentarer till utfall och prognos  
 Den administrativa avdelningens överskott beror på ej budgeterade intäkter samt en pågående 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Förvaltningen tar höjd för 2021 och har avvaktat med rekrytering av ny miljö- och hälsoskyddschef. 
Rekrytering startas hösten 2020.  

Tanken var att under 2020 satsa stort på kompetensutveckling. Detta har ej kunnat genomföras som planerat 
pga. Covid-19.  

Funderingar kring eventuella effekter av Covid-19 kopplat till risk för minskade intäkter 2021 gör att nämnden 
funderar över möjligheten att ta kostnaden för osäkra kundfordringar redan 2020 
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FINANSFÖRVALTNINGEN 
 
Resultat och prognos 
Utfallet per 31 augusti är ett överskott med 52,4 mnkr jämfört med budget.  

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

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

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

 

Kommentarer till utfall och prognos 
 Skatter, statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterad nivå på årsbasis med 43,4 mnkr. 
Detta beror på 24,8 mnkr i extra stöd år 2020 på grund av Covid-19. I dessa ligger medel för 
periodiseringsfonder (0,8 mnkr) som ännu bedöms som prognosvärden av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Slutavräkningarna för 2019, 2020 beräknas till -10,4 mnkr. Den kommunala 
fastighetsavgiften överstiger budgeterad nivå med 4,2 mnkr. I budget 2020 finns en lägre antagen 
befolkningsprognos än den SKR utgick ifrån. Detta ger ett överskott med 24,8 mnkr.  

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

 Inom övriga verksamhetskostnader så prognosticeras ett överskott mot årsbudget på 0,1 mnkr på grund 
av återvunna kundfordringar. 

 Enligt den nya redovisningslagen 2019 ska finansiella tillgångar värderas till marknadsvärde. Det har 
varit en generell nedgång i marknaden under året med viss återhämtning. Årsprognosen är ett 
underskott med cirka 1,2 mnkr. 

 Realisationsvinster för försäljning av finansiella tillgångar visar ett överskott gentemot årsbudget på 
uppskattningsvis 1,2 mnkr. 

 Utdelningar från fonder uppgår till prognosticerade 0,2 mnkr i överskott gentemot årsbudget. 
 Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,1 mnkr. 
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 Borgensavgifterna överstiger budgeterad nivå med 0,4 mnkr. 
 Årets räntekostnader för lån har varit låga beroende på en låg räntenivå samt mindre upptagna lån är 
budgeterat. Likviditetsnivån har varit bättre än förväntat i kommunen. Extra tillskott har utbetalts under 
sommaren via Regerings beslut om stöd för Covid-19. Överskottet för räntekostnader på årsbasis 
beräknas till 2,0 mnkr. 
 
 

KOMMUNENS BOLAG 
 

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

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 

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

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

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

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

 

AB Strömstadsbyggen 

Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 11,4 mnkr före skatt. Prognosen för helår är 14 mnkr före skatt 
jämfört med budget på 8,1 mnkr. Både för utfall januari till augusti samt årsprognos beror detta på lägre 
uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Bolaget har haft lägre administrativa kostnader på grund 
av ej tillsatta tjänster/VD avgått samt lägre borgensavgift än budgeterat. 

AB StrömstaNet 

AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr tom augusti före skatt. Utfallet är cirka 0,5 mnkr 
bättre än budgeterat. De högre intäkterna beror på nytecknat kommunikationsoperatörs avtal. Prognosen för 
helåret är 1,3 mnkr före skatt och budgeten för helåret 0,4 mnkr.  

AB Strömstadsgaragen 

Bolaget redovisar ett positivt resultat före skatt tom augusti på 0,1 mnkr. Årsprognosen är 0 mnkr vilket 
överensstämmer med budgeterat resultat.  

AB Strömstadslokaler 

Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 5,2 mnkr före skatt. Detta är 2,4 mnkr bättre än budget och 
beror till stor del på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Årsprognosen är 5,5 mnkr före 
skatt och beror på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser, högre administrativa kostnader på 
grund av nedlagda projekt samt lägre avskrivningar på grund av ej slutförda projekt. 
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AB Strömstads Badanstalt 

Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden med 0,1 mnkr. Stort intäktsbortfall på grund av covid-19. 
Stora besparingar samt permittering av personalen förbättrar resultatet. Prognosen för helåret är ett 
resultat på -0,6 mnkr före skatt. Det finns stor osäkerhet i prognosen då utfallet av bolagets ansökan om 
förlängt permittering stöd är okänd. Vidtagna åtgärder för att klara budgeten är: uppskjutna investeringar, 
förkortade öppettider, personalnedskärningar samt permittering. 
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BILAGA 1: STATISTIK FÖR TEKNISKA NÄMNDEN AVSEENDE 
FÄRJETRAFIKEN OCH GÄSTHAMNEN  
Färjetrafiken 

Aktiviteter 2020-08-31 2019-08-31 

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

 
Antalet resande inklusive fordon har minskat markant jämfört med samma period föregående år. Förklaras av 
rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Färjetrafiken har varit stängd 
sedan 14 mars i år.  Oklart när trafiken eventuellt kan återupptas och om det då kommer att kunna gå för full 
kapacitet.  

 

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

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

*Inkl. Rossö 401 2020 och 583 nätter 2019. 

Antalet gästnätter och dagsbesökare har minskat markant jämfört med samma period föregående år. 
Förklaras av rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Besökare i 
gästhamnen är uppskattningsvis till 95 procent norska besökare, vilka inte har haft möjlighet att åka till Sverige 
i sommar. Dock har det varit en liten ökning av svenska turister. 
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BILAGA 2: UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES LÅNGSIKTIGA 
MÅL 
Långsiktigt mål Styrtal Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 
2030 har Strömstads 
kommun 15000 
invånare 

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

 
  

 
  

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
 
Vi ser i år att befolkningen har ökat 
under årets första sju månader. Från 
31 december 2019 och 31 juli 2020 
har befolkningen ökat med 0,8%. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Andel fossilfria bilar i 
kommunens organisation 
Mål: 40% 
Utfall: 38% 
 
Antal ton CO2/årsarbetare 
utifrån tjänsteresor 
Mål: 0,2 ton 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Försäljning av fossila 
drivmedel per capita i 
Strömstad kommun 
Mål: 80% minskning i 
perioden 2016-2030 eller 
10% per år 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Kommunstyrelsen kommer att 
upprätta en handlingsplan för 
strategin för fossiloberoende med 
tydlig koppling till AGENDA 2030. 
Under året har stort fokus lagts på 
att få till bättre laddplatser. Tekniska 
nämnden planerar att flytta 
verksamheten service och inköp till 
Mekanikern vilket kommer att 
minska användningen av fossila 
bränslen då nuvarande lokal värms 
upp med olja. Tekniska nämnden 
har under året i samtliga 
upphandlingar utrett möjligheten att 
välja fossilfritt drivmedel. Andelen 
fossilfria bilar i kommunens 
organisation har ökat. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  
2030 är Strömstad en 
förebild inom 
utbildning 

Andel elever i årskurs 6 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen 
Mål: 85% 
Utfall: 68% 
 
Andel elever i årskurs 9 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen 
Mål: 75% 
Utfall: 73% 
 
Andel grundskolelärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet i ämnet 
Mål: 73% 
Utfall: 77% 
 
Andel gymnasieelever med 
examen inom 3 år 
(nationella program) 
Mål: 75% 
Utfall: 69% 
 
Andel behöriga lärare i 
gymnasieskolan 
Mål: 78% 
Utfall: 91% 
 
Andel legitimerade 
förskolelärare 
Mål: 33% 
Utfall: 34% 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Strömstads utbildningsverksamhet 
har förhållandevis låga 
studieresultatresultat och behöver 
fortsatt utvecklas för att bli en 
förebild inom utbildning 2030. I 
årskurs 6 är trenden negativ, medan 
den i årskurs 9 är svagt positiv 
sedan flera år och vi ligger nära 
riksgenomsnittet. Det är tydlig 
skillnad mellan pojkars och flickors 
resultat. Totalt sett behövs en 
förändring av undervisningen för att 
nå högre resultat. Verktyget för 
förändrad undervisning är 
kunskapsutveckling i att organisera 
undervisning. Läsåret 19-20 deltog 
alla lärare i kompetensutveckling i 
*Kooperativt lärande* och från och 
med innevarande läsår är fokus för 
kompetensutvecklingen *Tillgängliga 
lärmiljöer.* 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 
2030 är Strömstad en 
attraktiv kommun med 
en levande stadskärna 
med många 
mötesplatser, välkänd 
för hållbara kultur-, 
idrotts- och 
nöjesarrangemang i 
hela kommunen. 

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

Antal gästhamnsnätter 
Mål: 11 500 
Utfall: 3 297 
 
Antal besökare/gästnätter 
(Hotell, stugbyar, vandrarhem 
och camping) 
Mål: 820 000 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Nöjd-region-index 
fritidsaktiviteter 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Antal färjeresenärer 
(Strömstad-Sandefjord) 
Mål: 1 500 000 
Utfall: 185 521 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Former för ett utvecklingssamarbete 
med näringslivet håller på att tas 
fram och kommer att presenteras 
under hösten. Samarbetet väntas få 
goda effekter och göra Strömstad till 
en attraktiv plats. 
 
Kärleksuddens lekplats har 
uppdateras och 
tillgänglighetsanpassas med ny 
lekplatsutrustning under hösten 
2020.  
 
Som en direkt effekt av 
coronapandemin har antalet 
gästhamnsbesök och antalet 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord minskat kraftigt från förra 
året. Antal registrerade 
gästhamnsbesök till och med 31 
augusti uppgick till 3 297, förväntat 
antal för hela 2020 är 11 500. Antal 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord uppgick till 185 521 till 
och med mars då färjetrafiken 
stoppades. Antal resenärer mellan 1 
januari och 31 augusti 2019 uppgick 
till 1 019 313. Beräknat antal för hela 
året är 1 500 000. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 
2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalite och trygghet 
genom jämställd och 
jämlik tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid 

Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom 
hemtjänsten 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom särskilt 
boende 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och serviceboende 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Brukarbedömning Individ- 
och familjeomsorg totalt- 
helhetssyn 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Nöjd-medborgar-index 
äldreomsorg 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Ingen bedömning 
 
De styrtal som har knutits till målet 
bygger på brukarundersökningar 
som kommer att publiceras under 
hösten. Någon utvärdering har därför 
inte kunnat göras. 
 
Prognos: Ingen bedömning 

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

Ta fram en handlingsplan 
för Strömstads Kommuns 
arbete med Agenda 2030. 
 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Under året hålls utbildning för chefer 
i Agenda 2030, förtroendevalda ska 
utbildas i november. Strategin är 
påbörjad och ska antas politiskt inför 
2021. När strategin finns på plast 
ska en handlingsplan tas fram. 
 
Prognos: Uppfyllt
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 
2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter 

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

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Dialog har förts med Västtrafik och 
andra aktörer för att förbättra 
kollektivtrafiken. Strömstad har även 
fört dialog i alla forum för 
Bohusbanan. I nuläget ser vi dock 
inga resultat i närtid.  
 
Tekniska nämnden har arbetat 
vidare med trafiksäkerhetsarbete 
och har genomfört en rad olika 
trafiksäkerhetsåtgärder i det 
kommunala vägnätet så som 
vegetationsröjning vid gång och 
cykelvägar för ökad sikt och 
trygghet, förbättrad belysning vid ett 
antal övergångställen, 
hastighetsdämpande åtgärder, flytt 
av övergångställe vid Mellby för 
bättre sikt, förbättrat övergångställe 
och busshållplats vid 
cirkulationsplats Oslovägen-
Mellbyvägen. En cykelplan med 
fokus på säkerhet och framkomlighet 
har arbetats fram och ska beslutas. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter och 
är rustad för 
transporter till Norge. 

   
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Dialog och samverkan har förts för 
påverkan i alla forum där 
bohusbanan diskuteras. I nuläget ser 
vi inga resultat i närtid. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  
2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för 
företagsetableringar 
som vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- och 
havsnäring. 

Andel nyetableringar utöver 
handel/turism 
Mål: 50% av alla 
nyetableringar 
Utfall: 75% 
 
Svenskt näringsliv enkät -
sammanfattande omdöme 
företagsklimatet i 
kommunen 
Mål: 3,6 
Utfall: 3,13 
 
Värde löpande insikt (SKL:s 
servicemätning) 
Mål: 75 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
En översyn av näringslivsfunktionen 
och dess inriktning har gjorts under 
kvartal 1, vilket har resulterat i 
anställning av en näringslivsansvarig 
med ett nytt uppdrag. 
 
Under året har även en temporär 
företagslots anställts och ett 
utvecklingsarbete har även skett 
med näringslivet och Strömstad & 
co. 
 
Flera åtgärder har genomförts under 
året för att öka attraktionskraften för 
företagsetableringar: 
 
-Information om kommunens industrimark 
på Bastekärr har under året överlämnats 
för att marknadsföras via Business 
Swedens Sitefinder. 
-Information om Bastekärr har förmedlats 
till Position Väst och ett prospekt för att 
marknadsföra möjliga etableringsplatser 
för de ytterligare företagsetableringar 
som den landbaserade fiskeodlingen i 
Sotenäs kommer medföra. 
-Detaljplanen för Västra Prästängen vann 
under våren laga kraft, vilken tillåter en 
större bredd av markanvändning såsom 
handel, restaurang, kontor, gym samt 
annan typ av verksamheter som inte 
utgör ren industri. Inom området finns 
därmed möjlighet till utveckling. 
-Medfinansieringsavtal är tecknat mellan 
Trafikverket och kommunen, avseende 
studier av Trafikverket för att finna ett 
rimligt ombyggnadsalternativ av E6-
motet, i förhållande till den planerade 
expansion som planeras för på Nordby 
och i Svinesund. Utredningen är ett led i 
planeringen för att kunna påbörja 
detaljplanearbete för områdena. 
-Dialog pågår med Strömstad camping 
om nytt långsiktigt arrendekontrakt för att 
möjliggöra den nästan fördubblade 
expansion som planeras för i pågående 
detaljplan. 
-Dialog pågår med ny aktör kring större 
nyetablering på Bastekärr.
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 
2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen 

Antal nya boendeenheter: 
 
Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 sista åren) varav 40 
% hyresrätter, 20 % 
småhustomter, 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20% 
 
Utfall 2020: 88 st varav 0% 
hyresrätter, 60% 
småhustomter, 40% 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
50%/50%. 
 
Antal nya byggrätter för 
boendeenheter i detaljplan 
 
Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 år) varav 40 % 
hyresrätter, 20 % 
småhustomter (varav 5 
kommunala tomter), 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20% 
 
Utfall 2020: 0 byggrätter 

 
  

 

 
  

 

Utfall Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Under året har 88 nya 
boendeenheter fått slutbesked. Inga 
nya byggrätter i detaljplan har 
beslutats. Målet är ett snitt på 100 
byggrätter över tre år. År 2018 
antogs planen för Myren vilket 
innebar 250-300 byggrätter. Flera 
byggprojekt pågår även så som 
Magistern och Rådhusberget. 
Bostadsförsörjningsplanen är 
uppdaterad och fungerar som 
underlag för planarbete. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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Jämställdhet, jämlikhet och integration 
2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och känner 
sig välkomna. 

Andel som är 
självförsörjande 90 dagar 
efter avslutad etablering. 
Mål: 80% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som är 
inskrivna i etableringen 
inom en vecka efter 
anvisning. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som 
påbörjat svenska för 
invandrare inom en månad 
efter ankomst. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som deltar 
i samhällsorientering inom 
en månad efter ankomst. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Fördelning av lokalt 
aktivitetsstöd 
Mål: Jämn fördelning mellan 
könen 
Utfall: Mäts en gång per år 
2019 var fördelningen flickor 
36,8% och pojkar 63,2% 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
 
Inför 2020 upphörde den 
kommungemensamma 
samverkansplattformen och 
styrgruppen för integration. Ansvaret 
för integration ligger inom varje 
nämnd. Arbetsförmedlingens 
närvaro i det dagliga arbetet med 
gemensam lokal styrning och 
individnära stöd upphörde. 
Pandemin slår extra hårt mot utsatta 
grupper i samhället där nyanlända är 
särskilt drabbade, med ökad 
arbetslöshet, distansstudier, 
avvecklade träffpunkter som direkt 
synliga konsekvenser. Det 
övergripande sammanhållna 
perspektivet är fragmenterat. 
 
Socialtjänst och Vuxenutbildning har 
etablerat en samverkansform med 
arbetssökarstöd, dit även 
Arbetsförmedlingen anslutit sig. 
Arbete, utbildning, praktik, 
arbetsmarknadsinsatser, praktiskt 
stöd, samhällsorientering är några 
viktiga delar för att uppfylla det 
långsiktiga målet. 
 
Av det lokala aktivitetsstödet gick 
36,8% till flickor under 2019 (mäts 
en gång per år), vilket är i nivå med 
riket. 
 
Jämlikhetsplanen ses över årligen 
och följs upp, under 2020 kommer 
planen att kompletteras med riktlinjer 
för minoritetspolitiskt arbete. 

Prognos: Delvis uppfyllt
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport augusti 2020

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

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

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

Avkastning

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

Värdeförändring under året

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

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

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

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

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

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

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under 2020.

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

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

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

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

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

Upplåningsuppföljning
Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 augusti. Kommunen och de 
kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 200831 till 230 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 169 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 339,7 mnkr fördelat på 915,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 424 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 
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om 2,6% för att nå en budget i balans.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

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

Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst

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

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

Beslutet skickas till
KS Diariet
Tolkförmedling Väst



Dnr 20/0021-23 



 1 (15) 

 

 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 
Dnr 20/0021-17 

2020-09-25 

Organisationsnummer 222000-2972 
 
 
 
 
 

 



 2 (15) 

Ordförande har ordet .................................................................................................................................. 4 

Vision ............................................................................................................................................................. 5 

Övergripande strategi ................................................................................................................................... 5 

Övergripande mål ......................................................................................................................................... 5 

Verksamhetsmål 2021 .................................................................................................................................. 6 

Kvalitetsmål .............................................................................................................................................. 6 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans ............................................................................. 6 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar ................................ 6 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas .............................. 6 

Arbetsmiljömål ......................................................................................................................................... 6 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare ................................................................ 6 

Miljömål..................................................................................................................................................... 6 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet .............................................................. 6 

Verksamhetsbeskrivning ............................................................................................................................. 7 

Förbundets organisation .............................................................................................................................. 8 

Direktion ................................................................................................................................................... 8 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare ....................................................................................... 8 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi ..................................................................... 8 

Nuläge ........................................................................................................................................................ 8 

Tolkuppdrag ......................................................................................................................................... 8 

Rekrytering och utbildning ................................................................................................................ 9 

Utvecklingsfrågor ..................................................................................................................................... 9 

Organisation och bemanning ............................................................................................................ 9 

Verksamhet ........................................................................................................................................ 10 

Ekonomiska förutsättningar ..................................................................................................................... 10 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 10 

God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 12 

Utgångsläge inför planering av budget 2021 ...................................................................................... 12 

Årsprognos 2020 i jämförelse med budget ........................................................................................ 12 

Arvodesutveckling ................................................................................................................................. 12 

Personalbemanning och löneutveckling ............................................................................................. 13 

Pension .................................................................................................................................................... 13 



 3 (15) 

Prisutveckling ......................................................................................................................................... 13 

Finansiella mål 2021 ................................................................................................................................... 13 

Budget 2021 ................................................................................................................................................ 13 

Budget 2021, specifikation.................................................................................................................... 14 

Investeringsbudget 2021 ....................................................................................................................... 14 

Ekonomisk plan 2021-2023 ...................................................................................................................... 14 

 



 4 (15) 

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 
tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 
konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  
 
Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett 
omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet 
med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat 
systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten. 
Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent 
erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 
medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med 
medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv 
samarbetspartner. 
 
Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet 
har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj 
2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet 
kommer medföra för förbundet.   
 
Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer 
med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att 
verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans. 
 
En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 
goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 
ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  
 
 
Göteborg 2020-04-15 
 
Åke Björk 
Ordförande 
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Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 
lyhörda för medlemmarnas behov. 
 
Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas 
synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att 
möta kundernas behov. 
 
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 
 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  
Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 
god arbetsmiljö.  
 
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 
syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 
kvaliteten ska tillvaratas. 
 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 
vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led.  
 
Tolkförmedling Väst ska 

ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  
arbeta hållbart och miljömedvetet  
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 
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Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % <1 % 

 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

14,4 % ≥14 % ≥15 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % ≥60 % 

 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 % . 45,2 % ≥50 % ≥52 % 

 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <6 % <6 % 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 * >79 >80 

*mäts vartannat år, utfall 2018: 69 
 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

40,3 % ≥50 % ≥50 % 

 



 7 (15) 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 
Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 
medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt 
översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100 
översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.  
 
Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 
Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen. 
 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 
sammanträder fyra till fem gånger per år. 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 
Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av 
fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås, 
Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps 
av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 
verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 
 
Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 
  

Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag 
jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört 
med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet 
uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan 
jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad 
avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av 
antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.  

Figur 2 Organisationsschema 
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten 
att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om 
rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska 
över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.  
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budgeterat antal 

uppdrag 

(tusental) 

180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 325 000   

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 347 000 

Prognos 
300 000 

Prognos 
325 000 

Prognos 
320 000 

Prognos 
320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 5 867 0 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt 
för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag 
levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 
 
De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I 
syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt 
kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.  
 
Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisation men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i 
knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet 
asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka. 
 

Organisation 
Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i 
förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i 
förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på 
grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.  
 
Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder 
under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap 
beaktas i förbundets resursplanering. 
 
Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa 
omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan 
ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla 
översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4 
årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation. 
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Arbetsmiljöverktyg 
Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet. 
Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga 
medarbetarenkäter. 
 

Nytt verksamhetssystem 
Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas driftsättas innan sommaren 2020 och medför en 
ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit 
igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas. 
 
Kvalitetsledningssystem, FR2000 
Arbetet med kvalitetledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under 
2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits 
fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet 
kommer oavsett fortlöpa under 2021.  
 
Ökad digitalisering 
Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga 
tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en 
tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas 
förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AI-
lösningar.  
 
Kundarbete 
Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till 
förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och 
att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog 
och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade 
frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda 
förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.  
 
Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats. 
Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för 
publicering i början av 2021.  
 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 
behovet av språktolk- och översättningstjänster. 
 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
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miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från 
länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.2 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.3  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler 
jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. 
Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år 
nästintill halverats.4 
 
I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler 
asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för 
2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår. 5 
 
Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och 
resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill 
halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner Migrationsverket utgår i sin 
majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos 
från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror 
på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet 
utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot 
Grekland när pandemin upphört.6 
 
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
 
Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019. 
Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på 
den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk 
förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen 
förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade 
sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar 
förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppdrag kommer minska under 2020 på 
grund av coronavirusets påverkan i samhället.  
 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2018. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2018. Hämtat 2020-03-13. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-03-17. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2020-02-10 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-03-13. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-05-04. 
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Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till 
tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är 
beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda 
tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 
genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 
både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 
god ekonomisk hushållning. 
 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 
under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets 
intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 
medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 
förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska 
fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  
 
Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av 
de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 
migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 
av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är 
idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.  
 

Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero 
på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12 
nya medlemmar under 2019.  
 
Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk 
under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020. 
Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med 
vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men 
förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.  
 
Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.  
 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 
ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 
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Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 
förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer 
innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen 
och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. 
Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att 
förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och 
behålla rätt medarbetare. 
 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 
löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 
bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  
 

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 
kostnader.  
 
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %. 
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka  
2,6 %. 
 

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 
kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 
förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 
bidrar också till en ekonomi i balans. 
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  
 

Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  
Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 
medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
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Verksamhetens intäkter 216 000 
Verksamhetens kostnader 216 000 
Årets resultat 0 

 
 

   
Intäktsslag Belopp Kommentar 
Försäljning av förmedlingstjänster 216 000 Tolk- och översättningstjänster 
Summa verksamhetens intäkter 216 000  

Kostnadsslag Belopp Kommentar 
Personalkostnad 32 760  Personalkostnader inkl PO  
Ersättning direktionen 1 200  Ersättning direktionen inkl PO 
Arvoden uppdragstagare 168 877  Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 
Tolkutbildning 1 500  Utbildning, material, handledning 
Lokalkostnader 3 712  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 
IT-kostnader 2 413  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 352  Förbrukningskostnader 
Administrativa tjänster 3 578  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 
Finansiella kostnader 1 608  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 
Summa verksamhetens kostnader 216 000  

 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 
 

Intäkter 216 000 220 000 224 000 
Kostnader 216 000 220 000 224 000 
Budgeterat resultat 0 0 0 
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KSau § 252 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala 
tjänster,  tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål 
som ej uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation .

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer 
ändamålsenliga lokaler.

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan.
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• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem 
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats.

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-03-27 § 397
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019, dnr 20/0011-2
Tolkförmedling Västs internkontrollrapport, 20/0011-3
Tolkförmedling Västs revisionsberättelse 2019

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

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
KS diariet
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Kommunstyrelsen

Tolkförmedling Väst 2019

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

Att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala tjänster,  
tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål som ej 
uppfyllts.

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation .

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer 
ändamålsenliga lokaler.
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• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan.

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem 
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats.

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2
Internkontrollrapport, 20/0011-3

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

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

Beslutet skickas till
KS diariet
Tolkförmedling Väst
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 



5 (30) 
 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 
Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 
Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring.  
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  
 arbetar miljömedvetet.  
 verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället.  
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 
Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 
2018 337 000 99,2 % 
2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 
Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 
2019 1 183 96 31 271 62 
2018 1 088 87 27 251 58 
2017 992 151 38 264 52 
2016 969 138 38 261 52 
2015 919 139 44 260 45 

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 
2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 
Kunder 
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
Medarbetare 
Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 
 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 
2018 57,6 6,8 2,0 66,4 
2017 57,0 6,8 2,6 66,4 
2016 47,3 8,6 9,6 65,5 

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 
Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 
Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 
Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 
Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 
Konkurrensverket 
Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 
Ny webbplats 
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 
Mässdeltagande 
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 
Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 
Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 
Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 
Utveckling av verksamheten över tid 
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 
Likviditet 
I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
 Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 
Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 
Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 
Övriga intäkter 424   
Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     
Direktionskostnader 1 053 975 
Personalkostnader  29 525 30 851 
Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 
Tolkutbildning 755 1 600 
Lokalkostnader 3 568 3 105 
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 
Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 
Finansiella kostnader 55 540 
Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     
  5 867 0 

Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 
Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 
Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 
Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 
Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 
Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 
Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 
Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 
Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 
     

    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 
Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 
Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 
Nettoinvesteringar 3 031 0 0 
Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 
Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 
Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 
Inventarier 7 336 0 
Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar 
Fordringar 8 41 160 43 977 
Likvida medel 9 18 273 17 584 
Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 
Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  
Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 
Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 
Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  
Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  

    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  
Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  
Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  

 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 
Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  
 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  
 Personalkostnader 22 713  22 673  
 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  
 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  
 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  
 Tolkutbildning 755  1 244  
 Lokalkostnader 3 568  2 966  
 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  
 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  
 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  
 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  
 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  
 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  
 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  
 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  
 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  
 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  
 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  
 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  
 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  
 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  
 Skulder till anställda 0  1  
 Upplupna semesterlöner 882  983  
 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  
 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  
 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 
Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 218  0  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 

 
 
 
 
 
 
Åke Björk    Christina Abrahamsson 
Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



Dnr 20/0011-3





Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen har genomfö11s med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt v�isentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionen interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 

mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fuHmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna densamma. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 

Vänersborg 2020-04-03 

 
Bilaga: PM avseende årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst, PwC 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-21

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

KS/2020-0135

KSau § 253 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

politiska arvoden enligt arvodesreglementet,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
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Sammanträdesdatum
2020-10-21

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

inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, 
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.
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Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 av ekonomichef Carsten Sörlie

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

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar
att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
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fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision.
Medel för satsningen föreslås omdisponeras inom Finansförvaltningens anslag för 
tänkta volymökningar avseende placeringskostnader inom socialtjänstens 
socialpsykiatri, som inte blir aktuella.

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5.

Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar

att lägga till underlag: politiska arvoden enligt arvodesreglementet.

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning.

Beslutet skickas till
KS Diarie
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Kommunledningsförvaltningen 2020-10-13 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

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

Att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag:

förslag till finansiella mål och riktlinjer,

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt 
plan för åren 2022-2024, 

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag 
driftbudget,

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag 
investeringsbudget,

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag 
exploateringsbudget,

förslag till etappmål för 2021-2022,

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent,

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91

Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar. 

Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 
100 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning 
av upplånat belopp ska upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till att                                                 
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av                                             
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter                                           
per år.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till att                                                
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av                                           
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter                                           
per år.
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Att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag.

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr. 

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, 
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr.

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

Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021
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Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diarie
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kommunala ekonomin där intäkterna inte förväntas öka i takt Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   

              BOLAG
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fördelas enligt:

3. 
4. 
5. 
6. 

8. 
9. 

 

 



6

Vision 2030 och mål 2021-2022
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Etappmål 2021-2022
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(Källa: Kommuninvest)
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2019 2020 2021 2022

SKR okt 

SKR aug 

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR.
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Finansiell analys

2020
Budget

2021 2022 2023 2024

Resultat före 
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ekonomisk 
utjämning

extraordinära 
kostnader 
de senaste 

verksamhetens 
kostnader

Årets resultat

2020
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2021 2022 2023 2024

statsbidrag 

utjämning

statsbidrag 

utjämning

vsh

vsh

Förändringen i modellen för den kommunalekonomiska 

2020
Budget

2021 2022 2023 2024

av investeringar
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Soliditet

2020
Budget

2021 2022 2023 2024

Soliditet i 

Soliditet i 

inklusive 

pensionsåtaganden

2020
Budget

2021 2022 2023 2024

Soliditet

Soliditet inkl 
samtliga 
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Finansiella rapporter
Budget 2020 Budget 2021

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets Resultat
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Budget 2020 Budget 2021

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

          

Årets resultat

          

          

5 5

Amortering

160 100 60 -20 20
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Budget 2020 Budget 2021

Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun Koncern Kommun

          

          

55 55 55 55

          

          

Skulder           

          

Soliditet enligt balansräkning
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Budget
2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen
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Budget 
2021 2022 2023 2024

Korsnäs

Gata

Försäljning

 -    -   

Gata

Försäljning
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Budget
2020

Om-
disponeringar satsningar

Budget 
2021

Kommunstyrelsen

 

 

 

 

Finansförvaltning   

Kommunstyrelsens

Socialnämndens 



20

Kommunstyrelsen

Verksamheten under år 2021
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Plan för år 2022-2024

Verksamheten år 2021 



22

Plan för år 2022-2024
Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024
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Plan för år 2022-2024

It-enheten

Verksamheten under år 2021

Verksamheten under år 2021
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Budget 
2021 2022 2023 2024

Ärendehanteringssystem

serverfarmen

system 

Verksamhetsmoduler 
beslutsstöd

Summa:

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

 

BudgetramPlan för år 2022-2024
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Socialnämnden

Verksamheten under år 2021
Plan för åren 2022-2024
• 

• 
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• 

• 
• 

• 

av fem enheter:

• 
• 
• 
• 
• 

Verksamheten under år 2021

Plan för åren 2022-2024
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

enheter:

• 

• 

• 

• 

Verksamheten under år 2021
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Plan för åren 2022-2024
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verksamheten under år 2021
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Plan för åren 2022-2024
• 

• 

• 

• 

• 

• 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

Budgetram

Budget 
2021 2022 2023 2024

inventarier

Summa:
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Verksamheten under år 2021

Plan år 2022-2024

Verksamheten under år 2021
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• 

• 
mot högre studier

• 

• 

• 

• 

Plan år 2022-2024

 

Plan år 2022-2024

 

Verksamheten under år 2021

• 

Verksamheten under år 2021

• 

• Strategisk rekrytering

• 

Förväntat resultat
• 
• 

samheten

• 
• 

Plan år 2022-2024
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Verksamheten under år 2021

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

förskoleklassen
• 

• 

• 

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet inom förskoleklassverksamheten

• 
• 
• 

Plan år 2022-2024
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• 

• 

• 

Verksamhetsår 2021 

grundskolan
• 
• 

• 

• 

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• 
• 
• 
• 

Plan för åren 2022-2024

samma ämnen som i grundskolan förutom moderna 

Verksamhetsår 2021



33

grundskolan
• Strategisk rekrytering

• 

• 
• 

Förväntat resultat
• Ökad kvalitet av undervisningen 

• 
• 
• 

Plan för åren 2022-2024

Gymnasium 

Verksamheten under år 2021

Plan för åren 2022–2024  
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Verksamheten under år 2021 

andra förvaltningar inom Strömstads kommun samt med 

Plan för 2022-2024

Verksamheten under 2021  

Plan för åren 2022-2024 
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Städverksamheten under år 2021 

2024 2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

Budgetram

Budget 
2021 2022 2023 2024

utemiljö

städverksamheten

Kulturskola

Skolbibliotek 

Summa:
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Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• (Miljöbalken 1998:808)

• (- II -)

• (- II -)

• Livsmedel (Livsmedelslagen LIVSFS 2019:12)

• Alkohol (Alkohollagen 2010:1622)

• (Lag 2018:2088 om tobak och likande produkter)

•  (Lagen om handel med vissa recept-
fria läkemedel 2009:730)
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• 

• 

• 

• 

Verksamheten under år 2021

  eller mer 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Plan för år 2022-2024

• 

• 

• 

• 
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Verksamheten under år 2021

• 

• 

• 

• 
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Plan för år 2022-2024

• SFS 2003:778

• SFS 2003:789

• SFS  
2010:1011  

• 
SFS  2010:1075

• 
SRVFS 2003:10

• 
SRVFS 2004:3

Verksamheten under år 2021
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2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

Budgetram

Budget 
2020 2021 2022 2023

Fältdator

Skee

Flygfotografering inkl. 

fotogrammetri

Andningsskydd

Syd Koster

Summa: 

Plan för år 2022-2024
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Budget 
2021 2022 2023 2024

5

Skog

Utbyte av bryggor

Reinvesteringar 
kajanläggningar

3 3 3 3

4

Summa:

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

 

Budgetram

Verksamheten under år 2021
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förvaltningen samt de system som ligger under förvaltningens 

Plan för år 2022-2024

Verksamheten under år 2021
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Plan för år 2022-2024
• 

• 

• 

Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024
• 
• 
• 

Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024
• 

• 

Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024
• 
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Plan för år 2022-2024
• 

• 

Verksamheten under år 2021

Plan för år 2022-2024
• 

• 
förädla dem

• 

Verksamheten under år 2021
• 
• 

• 

Plan för år 2022-2024
• 

• 

Allmän renhållning

Verksamheten under år 2021
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2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Övriga intäkter

Lokalkostnader

Budgetram

 

Budgetram

Budget 
2021 2022 2023 2024

Reinvesteringar VA

5

Summa:

Budget 
2021 2022 2023 2024

Summa:
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Verksamheten under år 2021
Plan för år 2022-2024
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Verksamheten under år 2021
• 

• 
 

 

• 

• 
• 
• 

Verksamheten under år 2021
•  

• 
• 
• 

•  

Plan för år 2022-2024
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Målstyrningen

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder 

• 

• 

Vision 2030
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Rapportering

Etappmål 

Nämndmål 

Styrtal
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skapa 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Förslag till  
Arvode- och taxebilaga  

2021 
 
 

 



 
Bilaga 1 Nämndernas beslut till taxeändringar  
 
Bilaga 2 Nämndernas förslag till nya taxebilaga 
 

 Förslag till Kommunstyrelsens taxor 
 

 Förslag till Socialnämndens taxor  
 

 Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 
 

 Förslag till Miljö- och byggnämndens taxor  
 

 Förslag till Tekniska nämndens taxor 
 
Bilaga 3 Beslut 
 

 Socialnämnden § 126 Mål och budget 2021 
 

 Barn- och utbildningsnämnden § 89 Mål och budget 2021 
 

 Miljö- och byggnämnden § 145 Mål och budget 2021 samt plan 
2022-2024 
 

 Miljö- och byggnämnden § 111 Reviderad Plan- och bygglovtaxa 
2021 

 
 Tekniska nämnden § 101 Mål och budget 2021 samt plan 2022-

2024 
 



Nämndernas beslut till taxeändringar 

Kommunstyrelse 

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Socialnämnd 

Förändringar av taxa 2021 utgörs av nedanstående punkter, där sidangivelse finns med. 
Uppräkning av taxa utifrån KPI – juli 2020 (alla sidor) 
Förändring av taxa för färdtjänst (sida 2) 
Förändring gällande taxa för kontinuerlig ledsagning (sida 3) 
Förändring av taxa för avgifter korttidstillsyn (sida 4) 

Barn-och utbildningsnämnd 

Förslag till kompletteringar och förändringar i årets taxebilaga för 2021 (bilaga 1):  
Ny taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp. Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller 
en ny mot en kostnad av 50 kr.  
Ny taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen. Elever som förlorat 
sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.  
Nya taxor för kulturskolan Instrumenthyra på 400 kr/termin för trumset. Alla övriga instrumenthyror 
är som tidigare 300 kr/termin, tidigare har blåsinstrument, tuba och barytonsax varit avgiftsfria.  
Kostnader för mottagande och skickande av fax, är borttaget från taxebilagan 2021.  
Föregående års text kring kopieringstaxor är reviderad, ingen grundavgift tas ut för arbetad timma 
och tillägg av moms/mervärdesskatt är borttagen.  
Bärkassar försvinner och ersätts av papperspåsar, kostnad 2 kr/st.  

Miljö- och byggnämnd 

Räddningstjänsten  

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Miljö-och hälsoskydd  

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Plan-och byggtaxa  

Inga justeringar har gjorts i taxan till år 2021. 

Tekniska nämnd 

Ny taxa borrhål, kommunalmark (bergvärme etc): 
Engångsavgift inom zon 1: 10 000 kr/borrhål,  
Engångsavgift inom zon 2:   5 000 kr/borrhål 
Rörlig årlig avgift: 1 196 kr/borrhål och 46 kr/meter för kollektorslang. Den rörliga avgiften ska 
regleras efter KPI. 



Bilaga 
Nämndernas förslag till nya taxebilaga 

Förslag till Kommunstyrelsens taxor

Förslag till Socialnämndens taxor

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor

Förslag till Miljö- och byggnämndens taxor

Förslag till Tekniska nämndens taxor



Kommunstyrelsens taxor 2021 
Lotteritaxa (momsbefriad taxa) 

Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift för tillstånd enligt 
15§ och för registrering enligt 17§.  

Avgift för tillstånd enligt 15§   300 kr 

Avgift för registrering enligt 17§ 300 kr 

Arvode till kontrollant enligt 45§ (betalas av den som anordnar lotterierna) 100 kr 

Lokalhyra i Stadshuset Halv dag Hel dag 

Nämndernas rum  300 kr 600 kr 
Kommunstyrelsens sal  400 kr 800 kr 
Kommunfullmäktiges sal 400 kr 800 kr 
Videokonferens  700 kr 1.000 kr 

Kaffe 

Kanna  30 kr 

Avgift för borgerlig vigsel i Stadshuset 500 kr 

 Avgift för borgerlig vigsel utanför Stadshuset  1.000 kr 

Utskrift från skrivare  

Beställningar på mindre än 9 sidor A3 eller mindre ingen avgift 

Beställningar på 10 sidor i format A3 eller mindre  50 kr 

Varje sida därutöver i format A3 eller mindre  2 kr 

Kopiering till USB  125 kr 



 

Kommunstyrelsens taxor 2021  

 
Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim 

 
 

Taxa A 

 
 
Taxa B 

Lokal kr/tim kr/tim 
Idrottshall: 
Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö skola 

 
61 

 
200 

Enbart omklädesrum 65 106 
 

Taxa 1 Föreningen med ungdomsverksamhet. Föreningen med funktionshindrade 
Taxa 2 Föreningsarrangemang, vuxen förening 
Taxa 3 Privat 
Taxa 4 Kommersiell verksamhet typ företag 

 

 Timkostnad  
debiterad 

   

 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 
Aktivitetsyta     
     
A-Hall NSM* 225 324 540 1 079 
B-Hall* 175 200 540 1 079 
Gymnasiehallen 152 200 300 492 
Strömstiernahallen 127 150 300 409 
Lionshov 150 200 844 1 687 
Strömsvallen A 80 100 139 278 
Strömsvallen B 80 100 139 278 
Strömsvallen konstgräs 80 100 139  278 
Friidrottsvallen 60 100 139 278 
     
*Idrottsyta som går att dela av 
debiteras 60 % av helytekostnad 

    

Övriga idrottslokaler ingen 
förändring 

    

 

 

 

  



Taxor kulturhuset Skagerack 2021 

KULTURHUSET SKAGERACK – TAXOR, HYRA PER TIMME 
 

   TIMKOSTNAD       
   Taxa 1  Taxa 2  Taxa  3  Taxa 4  

LOKALER OCH 
AKTIVTETSYTOR 

STOR-
LEK 

(m2) GÄSTER/PERSONER  

Föreningsliv 
med barn & 
ungdoms-
verksamhet 

Studieförbund 
och övriga 
föreningar 

Privat 
uthyrning 
för  bröllop 
etc. samt 
kommunala 
bokningar 
(som ej är 
kultur/riktat 
till barn) 

Kommersiell 
aktör 

VÅNING 2 & 3             

Stora salen (inkl 
diskutrymme).  
Caféutrymmet 
(Svarte Daniel) 
ingår i hyran 
under lördagar. 
 
I bokningen 
ingår möjlighet 
att nyttja 
tillkommande 
ytor på övre och 
undre veranda 
på 100 m2).  192 

Med 150 sittande 
gäster kan man vara 
ytterligare 250 
stående gäster i 
stora salen och 
ytterligare 150 på 
balkongen, 
sammanlagt 550 
personer. Om ni inte 
alls har sittande 
gäster kan ni vara 
totalt 610 personer i 
stora salen, varav 
150 på balkong och 
övre verandan.  45  90                 450  1500  

 

Helgpris fredag morgon - söndag kväll för privata bokningar: 10 000 kr  



 

 
 

Taxor och avgifter 2021 
Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

 
 
Socialnämndens taxor 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måltidstaxor i ordinärt boende inklusive moms (KPI-uppräkning)      
Matdistribution: (krävs biståndsbeslut) 
Ensamstående    55 kronor /portion                     

Makar/sambo  96 kronor 2 st. portioner           
48 kr/portion                               

 
 
Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 
Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har 
varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats enligt 
LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

 

Yttre servicetjänster  
Max antal timmar för att använda tjänsten är  
6 timmar/månad. 
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning) 

200 kr/timma  
Snöröjning och gräsklippning 
utförs enligt köordning utifrån 
efterfrågan och möjlighet. 

Övriga servicetjänster 
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)   

80 kr/timme som uppdraget tar 
att utföra exkl. transporttid. 
Lägsta avgift per uppdrag är  
25 kr. 

 
Trygghetslarmstaxa  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
Avgift för trygghetslarm 284 kronor/månad.                 

 
 
Hemsjukvård  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
Avgift för hemsjukvård 309 kronor/månad.                  

 
 
Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 160 kronor/tillfälle.                 

 
 
 
 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen 
justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. 
Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars månad det aktuella året. För år 
2021 har uppräkning med KPI 0,5% (juli 2020) gjorts. För år 2021 uppgår prisbasbeloppet 
till 47 600 kr (SCB) 
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Hjälpmedel /Ordinationstaxa  momsbefriad taxa 
OBS ! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 
Ordinationsavgift per ordinationstillfälle avseende tekniska hjälpmedel 
Avgift uttas vid nyordination. 80 kr    
 

 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa    
   
Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. 
Höjningen innefattar både grundavgift samt påslag/kilometer. 
 
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad. 
 
Avser en person Beroende på avstånd 
Inom Västra Götalands län samt Halden 
 

Grundavgift 50 kr för de första 
10 km, därefter 3 kr/km 

Inom Strömstads kommun Taxa enligt ovan med maxtak 
om 80 kr per resa* 
 

Utanför Västra Götalands län samt Halden Grundavgift 65 kr därefter 
tillägg 10 kr/km 

Egenavgift för arbetsresor mellan 
folkbokföringsadress och 
arbetsplats avseende ordinär 
löneanställning/daglig 
sysselsättning enligt LSS 

Beloppet utgår från vad ett 
månadskort inom 
kollektivtrafiken kostar. 

 
Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis. 
 
Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. 
 
Ledarhund får medföras gratis. 
 

 
*Taket på 80 kr gäller under förutsättning att det inte medför extra kostnader för 
kommunen från Västtrafik för systemutvecklingskostnader – Beslut Socialnämnden §122 
2020-09-24 
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Taxa korttidsvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 
Omvårdnad korttidsrum   89 kr/dygn                              
Kost korttid 108 kr/dygn                            
 
 
Taxa Dagverksamhet momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 
Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 75 kronor/dag                       

 
 
Taxa för vård & omsorg samt boendestöd momsbefriad taxa 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning.  
 
Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt 
boendestöd. Inom begreppet hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig 
ledsagning och anhörigavlösning.  
 
Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri                              
Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa                            
Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri 
Anhörigavlösning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa 
 
 
Aktuell inkomst 
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd 
framgår klart att beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella 
skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock på fjolårets uppgifter. 
 
Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för 
insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, 
tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård och 
boendestöd. 
 
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp. 
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Fastställt minimibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det 
angivna beloppet skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. 
Minimibeloppet uppgår per månad till en tolftedel av 135,5 % av prisbasbelopp för 
ensamstående, och en tolftedel av 114,5 % av prisbasbelopp för sammanlevande makar eller 
sambor.  
 
 

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften.  
Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 
Vårdavgiftens andel tas ut med: 

Nivå 1 0 – 8,5 tim/månad 60 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 2  Över 8,5-24,5 tim/månad 80 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 3 Över 24,5-  tim/månad 100 % av disponibel 
inkomst. 

 

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 
% av prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.  
 

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 341 
kr/timme. (KPI-uppräkning)                                                                                                                          
                                                                                                        

 
Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning) 

Kostnad för mat i särskilt boende* 
Ensamstående 3 211 kr/månad                 
Makar 6 422 kr/månad                
 
 

Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)        
Start-/hygienpaket i särskilt boende 
Startpaket                                                                                              344 kr/styck                         
Hygienpaket  (städ och person)                                                         267 kr/månad                      

 
 
Taxor inom stöd och service momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 
Måltidspriser* 
 
 
 
Kostnader för mat i  
Gruppbostad/Servicebostad 

Frukost                                               20 kr/portion 
Lunch                                                  43 kr/portion 
Middag                                               43 kr/portion 
 
Ensamstående                                   3 211 kr/månad 
Makar                                                  6 422 kr/månad 

       
*Vid extern boendeplacering debiteras faktisk kostnad 



 
 
 
 
 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2021 
 
 

Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa) 
 
Lokal 

 
 

Taxa A 

 
 

Taxa B 
Skolmatsal 60 kr/tim 200 kr/tim 

Lektionssalar 50 kr/tim 100 kr/tim 

Hemkunskapssal och slöjdsal - Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök: Rossö, Tjärnö, Mellegården och Koster 60 kr/tim 100 kr/tim 

Kök: Strömstad Gymnasium 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium 80 kr/tim 350 kr/tim 

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa 1 000 kr 2 500 kr 

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Aula: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 300 kr/tim 

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim 200 kr/tim 

Konferensrum: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 200 kr/tim 

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 100 kr/tim 350 kr/tim 

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad Gymnasium 100 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 
 
 

Taxa A*  Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med kommunalt bidrag 
Taxa B**   Privatpersoner, företag och övriga hyresgäster 

  
Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid 
behov med faktisk kostnad. 

 
Hyra av fastighet samt lokal är momsfri. 

 
 

Övrig uthyrning 
 

Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och företag. 
För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än ovan 
angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall. 

 
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera 
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv för 
Strömstad. 

 
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock lägst 
1 000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten. 

 
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt. 

 



 
 

Bibliotekstaxor (moms*) 
Kopiering - Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande: 
 

Kopiering av bibliotekets material 1 kr/kopia 

Kopiering i färg 10 kr/A4 
20 kr/A3 

Kopiering av medfört material 3 kr/A4 kopia 
Kopiering av medfört material 6 kr/A3 kopia 
Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida 
Bärkassar Papperspåse 2 kr/styck 
Fax, inom Norden 10 kr/sida 

Fax, utanför Norden 35 kr/sida för första sidan,  
därefter 10 kr/sida 

Mottagande av fax 5 kr/sida 

Lån av DVD 20 kr/film. Efter sju dygn utgår ny 
 hyresavgift på 20 kr/film och dag. 

Förkommet lånekort 20 kr 
Förkomna/förstörda media: Enl. bibliotekstjänsts medelpriser 

Övertidsavgifter: ** 
1 kr/dag och media (gäller inte barnmedia) 

 Max 25/media 
Gäller inte personer under 18 år. 

 
*  I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av papperspåse är lagstadgad mervärdesskatt inkluderat. 

Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt. 
**   Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald 

 
 

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster) 
 

 

Dagens lunch, inklusive sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffe och kaka 70 kr 



 
 

 
Taxa Kulturskola (momsbefriad taxa) 

 

Terminsavgift ämneskurs 800 kr 
 

Terminsavgift ämneskurs syskon* 500 kr 

Terminsavgift ensemble** /kortkurs 600 kr 
 

Terminsavgift ämneskurs vuxen 1 100 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs 650 kr 
 

Terminsavgift extra ämneskurs vuxen 1 100 kr 
 

Instrumenthyra 300 kr/termin (blåsinstrument, tuba och barytonsax avgiftsfria). 
Instrumenthyra trumset 400 kr/termin 

 

*   Terminsavgiften för flerbarnsfamiljer är 800 kr för första barnet och 500 kr för syskon. 
Terminsavgiften för ytterligare ämneskurser är 650 kr för både första barnet och för syskon. 

**  Terminsavgift för ensemble gäller elever som endast har undervisning i ensemble. För elever som 
har instrumentalundervisning ingår ensemblespel. 

 
Obetald terminsavgift 
Vid obetald terminsavgift sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av kursplatsen på 
kulturskolan. För att behålla kursplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Vid 
uppsägning kan ny ansökan om kurs på kulturskolan göras. Kursplats kan erhållas först när den gamla skulden är 
betald. 

 
 
 

 
Taxa för högskole- och universitetstentamina (momsbefriad taxa) 

 
Tillämpas när högskole- och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen). 
Grundavgiften är 500 kr per tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 per termin. 

 
 

Kopieringstaxa 
 

Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som tillexempel 
kopior av tidigare års klasslistor. Kopieringstaxan gäller enligt följande: 

 
Grundavgiften är 150 kr/arbetad timma. Kostnad för kopior är 5 kr per svartvit papperskopia plus 
kostnader för postbefordran och postförskott. 

 
För företag tillkommer mervärdesskatt tillkommer på ovan angiven taxa. 

 

 
Taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp 

 
Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller en ny mot en kostnad av 50 kr. 

 

 
Taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen 

 
Elever som förlorat sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 
 

 

 
Taxa för borttappade/stulna färdbevis och inte avbokade resor vid taxiskolskjuts 



 
 

 
Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 

 
De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro 
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren den faktiska kostnaden för 
resan. 

 



Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet MAXTAXA (momsbefriad taxa) 

Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs av 
Skolverket senast 1 oktober. 

Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år 

Barn nr 1 3 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 2 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 
Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 4 ingen avgift 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-12 år 

Barn nr 1 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 2 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 

Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå 
Barn nr 4 Ingen avgift 

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 § 
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. 
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. 

Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även vid 
sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet fyller 3 år) 
med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj. 

Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 30 % 
för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året. 

Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 § 
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer 
skolans terminstider och lov. 

Obetalda månadsavgifter 
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av förskole- 
respektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive fritidshemsplatsen 
måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om skulden inte betalas sägs platsen upp. För att 
få förskole- respektive fritidshemsplats igen måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden 
är betald. 



Miljö- och byggnämndens 
taxor
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TTaxa för offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804), ), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det
tappas ur kran till konsument, och

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. uppföljande kontroll som inte var planerad

4. utredning av klagomål

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6. importkontroll

7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av 
ändringar i livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter och förordningar som meddelats 
med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1135 kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som fastställs för en anläggning, eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid 
som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
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inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

AAvgift för registrering 
6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska 

betala avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 
produktionens storlek och konsumentgrupper. Till detta görs bestämning av 
kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens 
erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om 
riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga 
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår 
registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas 
enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat  kalenderår. 

Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och därmed tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten visat nämnden att verksamheten har upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.  
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AAvgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5 § och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för 
offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

 

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta 
ändra avgiften enligt denna taxa. 

 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, 
som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den 
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

 
 
Avgift importkontroll  
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 

avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 
de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den 
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och 
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun genom dess 
Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
faktura. 

Överklagande 

16 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

17 § Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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RRiskmodul 
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för 
offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att 
addera den kontrolltid som följer av riskmodulen och av informationsmodulen varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen. 

Riskmodulen 
Riskklass Kontrolltid 

(timmar) 
1 26 
2 20 
3 14 
4 10 
5 6 
6 4 
7 2 
8 1 

Informationsmodulen 
Orsak till kontrollbehov av 
anläggning 

Verksamhetens 
storlek 

Kontrolltid 
(timmar) 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 24 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a – mycket stor 8 
b – stor 

c – mellan 6 
d - liten 

e – mycket liten (I) 
f – mycket liten (II) 2 

g – ytterst liten 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a – mycket stor 
b – stor 4 

c – mellan 3 
d – liten 

e – mycket liten (I) 
f – mycket liten (II) 1 

g – ytterst liten 

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 1 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 0 

Erfarenhetsmodulen 
Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 
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TTaxa för prövning och tillsyn, receptfria läkemedel (SFS 2009:730)  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommun i enlighet med lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 
den fasta avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift 
tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna 
taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid. 

 Avgift för anmälan 

3 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

Avgift för anmälan Kronor 

Receptfria läkemedel 2 176 

Avgift för tillsyn 

4 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av receptfria läkemedel ska betala en 
årlig avgift. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med 
avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten 
påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av 
året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som 
avgiften avser. 

Årlig avgift Kronor 

Receptfria läkemedel 2 720 

Avgift 1088 kronor per timme 
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NNedsättning av avgift 

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns i enlighet med alkohollagen (SFS 
2010:1622). 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 
den fasta och rörliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de 
fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid 
tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.  

Avgifter för tillsyn 

3 § Den verksamhet som under föregående år haft ett stadigvarande tillstånd är skyldig, 
enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter, att lämna in en restaurangrapport till 
kommunen. Den rörliga och fasta tillsynsavgiften bestäms utifrån årsomsättningen 
enligt tabell. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två 
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 600 kronor. Om 
rapporten fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass avseende 
omsättning samt förseningsavgifterna. Om rapporten inte inkommer innebär det att 
miljö- och byggnämnden inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till att 
serveringstillståndet återkallas. 

Avgift 1088 kronor per timme 
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Årsomsättning Rörlig avgift Fast avgift 

1-99 999 kronor 2 000 kronor 3 264 kronor 

100 000-249 999 kronor 4 000 kronor 3 264 kronor 

250 000-499 999 kronor 6 000 kronor 3 264 kronor 

500 000-999 999 kronor 8 000 kronor 3 264 kronor 

1 000 000-2 999 999 kronor 12 000 kronor 5 440 kronor 

3 000 000-5 999 999 kronor 15 000 kronor 5 440 kronor 

6 000 000 – 9 999 999 kronor 20 000 kronor 5 440 kronor 

10 000 000-14 999 999 kronor 25 000 kronor 5 440 kronor 

15 000 000-19 99 999 999 kronor 30 000 kronor 5 440 kronor 

20 000 000-< 35 000 kronor 5 440 kronor 
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Avgift för prövning av serveringstillstånd 

Avgift Kronor 

4 § Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten, stadigvarande 
tillstånd till slutet sällskap, stadigvarande cateringtillstånd för 
tillståndshavare i annan kommun eller som saknar permanent 
serveringstillstånd 

9 792 

5 § Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård 8 160 

6 § Ändring av personkrets i bolag 6 528 

7 § Ändring av bolagsform 3 264 

8 § Stadigvarande utvidgning av tillstånd 
Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och dryckessortiment samt, 
cateringverksamhet. 

4 352 

9 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen (tillsynsavgift 
tillkommer) 

3 264 

10 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer) 

3 264 

11 § Pausservering vid enstaka tillfälle 3 264 

12 § Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd 3 264 

13 § Provsmakning vid mässa eller liknande 3 264 

14 § Utökad serveringstid som söks årligen 4 352 

15 § Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle 2 176 

16 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 632 

17 § Anmälan om kryddning av alkoholdrycker 1 632 

18 § Anmälan om lokal för catering 1 632 

19 § Kunskapsprov 
Avgiften avser varje provtillfälle 

2 176 
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Försäljning av folköl 

Avgift för anmälan  

20 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

 
Avgift för anmälan Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 176 

 
 
 

Avgift för tillsyn 

21 § 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, ska betala en årlig avgift. 
Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ 
avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den 
årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd 
avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 

 
Årlig avgift Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 176 
 

Nedsättning av avgift 

22 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned  avgiften.  
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TTaxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 §               Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088. 
 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 
den årliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall 
timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 
handläggningstid. 

                
 

 
 
Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 

Avgift för anmälan 

3 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 
handläggning av anmälan. 

 
Avgift för anmälan Kronor 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare        2 720  

 
 

Årlig avgift  

4 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter  och 
påfyllnadsbehållare ska betala en årlig avgift enligt tabell. Årlig avgift omfattar 
kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje 
kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan 

Avgift 1088 kronor per timme 
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betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 
bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte 
om verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 
Årlig avgift Kronor 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare      3 264   

 

NNedsättning av avgift 

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

 

 
Tillståndspliktig försäljning av tobak  
 

Årlig avgift  

6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak ska betala en årlig avgift enligt 
tabell, den omfattar inre och yttre tillsyn, registerhållning och administration. Nivån 
på avgiften avgörs utifrån verksamhetens storlek och tillsynsbehov och meddelas i ett 
beslut i samband med att tillstånd meddelas. Årlig avgift omfattar kalenderår och får 
tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som 
passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om 
verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 
Årlig avgift Kronor 

Klass 1  8 700  

Klass 2  13 000 

Avgift för prövning  
 

  Tillstånd, anmälan Kronor 

 7 §  Stadigvarande tillstånd   8 000 

 8 § Tillfälligt tillstånd  8 000 
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 9 § Anmälan om betydande förändring i verksamheten. 
Till exempel ändrad bolagsform, ändrade 
ägarförhållanden och övertagande av rörelse. 

 6 000 

 10 § Övriga mindre ändringar, till exempel omregistrering.  timavgift 

 

NNedsättning av avgift 

11 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned 
avgiften. 

 
 
 
 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 §               Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med strålskyddslagen 

(2018:396) 
 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. 
I de fall timavgift tas ut avses det den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 
handläggningstid. 

                
 

Avgift 1088 kronor per timme 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med 
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad 
gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. Avgiftsuttag sker i förhållande till den avgift/timme som i taxan 
bestämts för ärendet  och enligt till den årliga fasta tillsynsavgiften som anläggningen 
eller verksamheten har meddelats, eller enligt andra grunder som anges i taxan. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

 
Timavgift 
 
2 § 

 
 
 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och 
andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt 
handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. För inspektioner och andra 
tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av taxor angivna i taxebilaga 
1 eller 2, tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. I de fall timavgift tas ut avses  
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, utredningar, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 
ärendet samt föredragning och  beslut. Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut 
per påbörjad halv timme handläggningstid. 

 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
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4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift fattas av den kommunala nämnd som 
är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som 
medför avgiftsskyldighet. 

5 § 

 
 
6 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna  
taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 
för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Miljö- och byggnämnden får besluta om förändringar i taxebilaga 1 och 2 som 
motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Miljö- och 
byggnämnden får besluta om andra mindre justeringar i taxan med anledning av 
ändringar i tillämpad lagstiftning. 

Miljö- och byggnämnden får besluta att flytta ej anmälningspliktiga verksamheter 
mellan taxebilaga 2 och 3 om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring 
av tillsynsfrekvensen. Miljö- och byggnämnden får besluta om redaktionella 
ändringar i taxan.   

 Avgiftsuttag sker:  

 1.  I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1. 

 2.  I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

 3.  I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

 4.  Andra grunder som anges i taxan.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv 
timme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift 
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Vid tillämpning av denna taxa tas avgift ut per 
påbörjad halv timme handläggningstid. 

 
 

 

AAvgifter för prövning 

7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form 
av fast avgift eller avgift /timme genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen  avser. 

8 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

Avgift 1 088  kronor per timme 
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besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

9 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden och erläggas även om ansökan avslås.  

10 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

11 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

 

AAvgifter med anledning av anmälan 

12 § Avgift för anmälan ska betalas i form av fast avgift eller avgift /timme genom 
tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av 
anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

13 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

15 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över 
sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift 
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

16 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 2 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.  
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17 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt bilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

18 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte 
ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

19 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

NNedsättning av  avgift 

20 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned. 

Verkställighetsfrågor 

21 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

22 § § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

23 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

 
  



BBeskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Taxebilaga 1



Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet. 1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning. 14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift



Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift 
enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan



Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift



Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift



OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift



Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m.

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn



Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift



Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn



Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn



Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn



Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift



Handläggningskostnad per timme:
1 088 kr

Avgiftsnivå Timmar
Avgiftsnivå 1 2 tim
Avgiftsnivå 2 4 tim
Avgiftsnivå 3 8 tim
Avgiftsnivå 4 timavgift

Avgiftsnivåer



VVerksamhetskod Prövning Timmar Beskrivning 

VVERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
VVerksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6

Verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

1.20.01 U 3

Verksamhetskod 1.20.01 gäller för anläggning med 
stadigvarande djurhållning med färre än 100 djurenheter, men 
mer än 20 djurenheter, dock inte inhägnad. För verksamheten 
enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

VVerksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6

Verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT
VVerksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.50 C 6

Verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller 
krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom 
område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.  För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

VVerksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1 C 9

Verksamhetskod 15.50-1 gäller för anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 9 timmar.

15.50-2 C 6

Verksamhetskod 15.50-2 gäller för anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

VVerksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 2

Verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av mer 
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



20.30 C 6

Verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan anläggning 
för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per 
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
6 timmar.

20.30.01 U 3

Verksamhetskod 20.30.01 gäller för sågverk eller annan 
anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av färre än 6 000 
kubikmeter per kalenderår men mer än 500 kubikmeter per 
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
3 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.30 C 6

Verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för att genom 
ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. 
produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 
§. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 
timmar.

25.30.01 U 2

Verksamhetskod 25.30.01 gäller för anläggning för att genom 
ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
produktionen baseras på mindre än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, men mer än 100 kilogram plastråvara per 
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
2 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

VVerksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.110 C 9

Verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning av 
mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. 
varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9 timmar.

26.110.01 U 3

Verksamhetskod 26.110.01 gäller för anläggning för tillverkning 
av mindre än 500 ton, men mer än mer än 50 ton 1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong 
eller cement per kalenderår. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.71 C 6
Verksamhetskod 28.71 gäller för att blästra mer än 500 
kvadratmeter yta. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
VVerksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 6
Verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv. För verksamheten 
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.35 C 6

Verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 
kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. För verksamheten enligt ovanstående 
är tillsynstiden 6 timmar.



39.50 C 6

Verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per 
kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska 
lösningsmedel. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

VVerksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 6

Verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning 
med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt 
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. 
mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.

40.60.01 U 3

Verksamhetskod 40.60.01 gäller för anläggning för förbränning 
med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 50 kilowatt 
men högst 0,5 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. 
mer än 1 megawatt men högst 10 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 3 timmar.

VVerksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 3

Verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med 1. ett 
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. 
två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 
eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

40.100.01 U 2
Verksamhetskod 40.100.01 gäller för verksamhet med ett 
vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

41.10.01 U 6
Verksamhetskod 41.10.01 gäller för vattenverk för rening av 
vatten för mer än 5000 personer. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

40.10.02 U 3

Verksamhetskod 41.10.02 gäller för vattenverk för rening av 
vatten för mer än 200 personer, men högst 5000 personer. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10-1 C 16

Verksamhetskod 50.10-1 gäller för anläggning för tvättning av 1. 
fler än 15 000 personbilar per kalenderår, eller 2. fler än 3 000 
andra motordrivna fordon per kalenderår. För verksamheten 
enligt ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.



50.10-2 C 12

Verksamhetskod 50.10-2 gäller för anläggning för tvättning av 1. 
fler än 5 000 personbilar, men högst 15 000 personbilar, per 
kalenderår, eller 2. fler än 1 000 andra motordrivna fordon, men 
högst 3 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.

50.10.01 U 6

Verksamhetskod 50.10.01 gäller för anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 000 personbilar, men högst 5 000 personbilar per 
kalenderår, eller 2. fler än 250 andra motordrivna fordon, men 
högst 1 000 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

50.10.02 U 2

Verksamhetskod 50.10.02 gäller för anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar, men högst 1 000 personbilar, per 
kalenderår, eller 2. fler än  50 andra motordrivna fordon, men 
högst 250 andra motordrivna fordon, per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

50.20-1 C 16

Verksamhetskod 50.20-1 gäller för anläggning där det per 
kalenderår hanteras 1. mer än 15 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller 2. mer än 15 miljoner normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.

50.20-2 C 12

Verksamhetskod 50.20-2 gäller för anläggning där det per 
kalenderår hanteras 1. mer än 5 000 kubikmeter, men högst 15 
000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 5 
miljoner normalkubikmeter, men högst 15 miljoner 
normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.

50.20-3 C 6

Verksamhetskod 50.20-3 gäller för anläggning där det per 
kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter, men högst 5 
000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon 
normalkubikmeter, men högst 5 miljoner normalkubikmeter, gas 
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

50.20.01 U 3

Verksamhetskod 50.20.01 gäller för anläggning där det per 
kalenderår hanteras 1. mer än 200 kubikmeter, men högst 1 000 
kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 200 000 
normalkubikmeter, men högst 1 miljon normalkubikmeter, gas 
avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt 
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

VVerksamhetsgrupp Hamnar

63.20 C 6
Verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för 
Försvarsmakten. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.

63.20.01 U 3

Verksamhetskod 63.20.01 gäller för hamn som inte är 
tillstånspliktig eller anmälningspliktig eller utgör en 
fritidsbåtshamn. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 3 timmar.
VVerksamhetsgrupp Flygplatser

63.50 C 3

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats 
för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 3 timmar.



63.50.01 U 2

Verksamhetskod 63.50.01 gäller för flygplats för motordrivna 
luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10.01 U 6
Verksamhetskod 85.10.01 gäller för sjukhus med högst 200 
vårdplatser. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.

85.10.02 U 3
Verksamhetskod 85.10.02 gäller för tandläkarmottagning. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16-1 C 16

Verksamhetskod 90.16-1 gäller för avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 1 000 men högst  2 000 personekvivalenter. 
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 16 timmar.

90.16-2 C 12

Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 500 men högst 1 000 personekvivalenter. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.

90.16-3 C 6

Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

90.16.01 C 3

Verksamhetskod 90.16.01 gäller för avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

90.16.02 U 2

 Verksamhetskod 90.16.02 gäller för avloppsreningsanläggning 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

90.16.03 U 3

Verksamhetskod 90.16.03 gäller för dagvattenanläggning som 
tar emot dagvatten från 1. motortrafikled, 2. motorväg, 3. fler än 
100 fastigheter, eller 4. hårdgjord yta som är större än 1 hektar. 
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VVERKSAMHETSGRUPP AVFALL
VVerksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning 
eller bortskaffande

90.430 C 6

Verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkesmässigt behandla 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 
ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.
VVerksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 6

Verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt eller 
farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 
ton per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.
VVerksamhetsgrupp Deponering



90.281 C 9

Verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga 
muddermassor på land längs små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden 
massor är högst 1 000 ton, och 2. föroreningsrisken endast är 
ringa. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 9 
timmar.

90.341 C 6

Verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt deponi där 
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) 
om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. För verksamheten 
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

VVerksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 6

Verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om avfall som utgörs 
av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, 
demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare 
behandling. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.

VVerksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6
Verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda 
avfall för återanvändning. För verksamheten enligt ovanstående 
är tillsynstiden 6 timmar.
VVerksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 6

Verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som 
en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 
är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer 
än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 
timmar.

90.60 C 4

Verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en 
del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. 
mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer 
än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 
ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 
ton i andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 4 timmar.

VVerksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 6

Verksamhetskod 90.110 gäller för att 1. yrkesmässigt återvinna 
icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. 
genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. För verksamheten enligt ovanstående är 
tillsynstiden 6 timmar.



90.80 C 6

Verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, 
om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
6 timmar.
VVerksamhetsgrupp Uttjänta fordon
VVERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20-1 C 6

Verksamhetskod 92.20-1 gäller för skjutbana som är 
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 20 000 skott per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

92.20-2 C 3

Verksamhetskod 92.20-2 gäller för skjutbana som är 
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott, men högst 20 000 skott, per 
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 
3 timmar.

93.20.01 U 2

Verksamhetskod 92.20.01 gäller för skjutbana som är 
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. För 
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.



VVERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 2 H 4 För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar.
38 § FMH, punkt 3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.

VVERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

VVerksamhetsgrupp Bostäder m.m.

45 § FMH, punkt 1 UH 6 För fler än 20 bostäder på samma fastighet, är tillsynstiden 6 
timmar.

46 § FMH, punkt 1 UH 3 För fler än 5 bostäder, men högst 20 bostäder, på samma 
fastighet är tillsynstiden 3 timmar.
VVerksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt 2 UH 6
För lokaler med undervisning, vård och annat 
omhändertagande, med fler än 5 sängplatser är tillsynstiden 6 
timmar.
VVerksamhetsgrupp Hotell m.m.

45 § FMH, punkt 4 UH 6

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 20 rum, eller 2. 
fler än 80 sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
tillfällig bostad är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 4 UH 3

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 5 rum, men 
högst 20 rum, eller 2. fler än 20 sänplatser, men högst 80 
sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad är tillsynstiden 3 timmar.
VVerksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt 5 UH 6 För aktivitetsanläggning med en golvyta inomhus som är större 
än 1000 m2 är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 6 För badanläggningar med med en total bassängyta som är 
större än 200 m2 är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 6
För camping med 1. fler än 100 ställplatser för husbil eller 
husvagn, 2. fler än 200 tältplatser, eller 3. fler än 50 stugor för 
boende, är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 3

För camping med 1. fler än 25 ställplatser för husbil eller 
husvagn, men högst 100 ställplatser för husbil eller husvagn, 2. 
fler än 50 tältplatser, men högst 200 tältplatser, eller 3. fler än 10 
stugor för boende, men högst 50 stugor för boende, är 
tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 4 För strandbad där provtagning av vattenkvalitet sker är 
tillsynstiden 4 timmar.
VVerksamhetsgrupp Solariersalonger

SSMFS 2012:5 Anmälan 3 För solariersalonger där kosmetiskt solarium upplåts till 
allmänheten är tillsynstiden 3 timmar.



Taxebilaga 3

BBransch Verksamhet Verksamhetskod Prövning Avgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

Dagvattenanläggning som tar 
emot dagvatten från 1. högst 100 
fastigheter, eller 2. dagvatten 
från hårdgjord yta som är högst 1 
hektar.

90.16.04 U Timavgift

Behandling av avfall som utgörs 
av uppgrävda förorenade massor 
från den plats där behandlingen 
sker, om behandlingen pågår 
under högst en 
tolvmånadersperiod.

90.370 C Timavgift

Återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, 
om föroreningsrisken är ringa.

90.141 C Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler med undervisning, vård 
och annat omhändertagande, 
med högst 5 sängplatser. 45 § FMH, punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell, pensionat och liknande 
med 1. fler än 2 rum, men högst 
5 rum, eller 2. fler än 8 
sänplatser, men högst 20 
sängplatser, där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad.

45 § FMH, punkt 4 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Badanläggningar med med en 
bassängyta som är högst än 200 
m2. 45 § FMH, punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Camping med 1. fler än 5 
ställplatser för husbil eller 
husvagn, men högst 25 
ställplatser för husbil eller 
husvagn, 2. fler än 5 tältplatser, 
men högst 50 tältplatser, eller 3. 
fler än 5 stugor för boende, men 
högst 10 stugor för boende.

46 § FMH, punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk behandling 45 § FMH, punkt 6 UH Timavgift

AVFALL

Timavgift (efterskottsbetalning)



BBransch Verksamhet Tillsynsbehov Prövning

JORDBRUK

Anläggning med 
stadigvarande djurhållning 
med färre än 20 djurenheter, 
dock inte inhägnad.

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

Ledningsnät tillhörande 
avloppsreningsanläggning Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

Övriga miljöfarliga 
verksamheter enligt 
miljöbalken

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Fler än 1 bostad, men högst 5 
bostäder, på samma fastighet. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler där många 
människor vistas. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar med en 
golvyta inomhus som är högst 
1000 m2. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

Sporadiskt tillsynsbehov



20 
 

PPlan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

Taxebestämmelser 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda att täcka nämndens 
kostnader för den myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningen. 
 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges. 
 

Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och 
ingripandebesked 

2. Beslut om lov 
3. Tekniska samråd och slutsamråd 
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 
5. Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§ 
6. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
7. Planavgift 
8. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter 
9. Utstakning och lägeskontroll 
10. Utskrifter på plotter 

 

Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig 
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut 
inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs. 
 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.  
 
Planavgift 
I Strömstads kommun finns idag ett par planer där bestämmelse finns om att planavgift ska tas ut 
vid bygglovgivning. Detta för att finansiera det planarbete som är gjort. De aktuella planerna är 
följande: 
Kebal: 

- P33 (Skee-1177) 
- P34 (Skee 1188) 
- P35 (Skee-1407) 
- P36 (Skee-1443) 

Hålkedalen: 
- P 40 (Skee-1175) 

Oslovägen: 
- P112 
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Centrum: 
- P88/9 

Seläter/Norrkärr 
- P88/8 

Stare 
- P97 

Samtliga dessa planer är i princip fullt utbyggda och kommunen har fått täckning för nedlagda 
plankostnader. 
 
Nya planer med planavgift som finansieringsmodell tas inte fram. 
 
Därmed sätts taxan för samtliga planagifter till 0 kr.  
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och 
tvåbostadshus 
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det 
ingår i samma ansökan. 
 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 § och 33 a § PBL) som 
för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
 
Bygglov med gällande förhandsbesked 
Bygglov som söks där det finns ett gällande förhandsbesked bedöms som planenliga. 
 
Areabestämning 
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall bruttoarean 
(BTA) + öppenarenan (OPA). 
 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. 
 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden 
besluta om detta i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i 
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
 
Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, 
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut samt administration. 
 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme för år 2021 är 1137 kronor. 
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Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för 
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
 
Utskrift på plottern 
Moms tillkommer 
Kostnad per kopia A2  90 kr 
Kostnad per kopia A1  160 kr 
Kostnad per kopia A0  320 kr 
 
Specialbestämmelser runt Näsinge flygfält 
Inom det område kring Näsinge flygfält som omfattas av områdesbestämmelser P94, antagna 
2006-12-14, gäller en utökad bygglovsplikt. Taxa enligt tabellen gäller för motsvarande åtgärd. 
Åtgärder som omfattas PBL 9 kap 3 § men som i enlighet med områdesbestämmelserna kräver 
bygglov ska enligt denna taxa vara avgiftsbefriade. 

BBetalning av avgift 
 
Icke utnyttjade bygglov 
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden 
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är 
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av 
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas eller tilläggsdebiteras.  
 
Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven miljö- och 
byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. 
 
Avgiften får även tas ut i förskott. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att 
preskription sker efter tio år. 
 

Ändring av taxan 
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den 
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”. 
 
Övriga ändringar, som timjusteringar eller tillkommande ärendekategorier, beslutas av 
kommunfullmäktige vid behov. 
 

Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. 
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BBygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
 

A
A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 32 120 kr
A 1.2 Avviker från detaljplan 36 668 kr
A 1.3 Utanför planlagt område 42 922 kr

A 1.4 Planenligt 40 079 kr
A 1.5 Avviker från detaljplan 43 490 kr
A 1.6 Utanför planlagt område 51 449 kr

A 1.7 Planenligt 29 846 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 32 120 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 40 079 kr

A 1.10 Planenligt 36 668 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 40 079 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 48 038 kr

A 1.13 Planenligt 15 350 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 17 624 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 15 350 kr

A 1.16 Planenligt 19 329 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 21 603 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 19 898 kr

A 1.19 Planenligt 10 802 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.22 Planenligt 13 076 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 15 350 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.25 Planenligt 16 145 kr
A 1.26 Avviker från detaljplan 16 714 kr
A 1.27 Utanför planlagt område 17 282 kr

Taxetabeller för lov, anmälan mm
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på 
högst 250 kvm med tekniskt samråd                   
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller 
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 
att det ingår i samma ansökan. 

Nybyggnad av komplementbyggnad som 
överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd              
Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel 
byggnad som oisolerat kallförråd utan 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
som överstiger 250 kvm med tekniskt samråd  
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller 
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 
att det ingår i samma ansökan. 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder på högst 250 kvm med tekniskt 
samråd                                                                    
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller 
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder som överstiger 250 kvm med 
tekniskt samråd                                                        
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår 
komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller 
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt 
att det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 
50 kvm med tekniskt samråd                                
Innehållande kök och/eller badrum, eller där 
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik 
kan påverka byggnaden.
Nybyggnad av komplementbyggnad som 
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd             
Innehållande kök och/eller badrum, eller där 
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik 
kan påverka byggnaden.

Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 
50 kvm utan tekniskt samråd                                 
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader 
som garage, carport, förråd samt eventuell rivning. 

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm 
med tekniskt samråd                                              
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 
beroende på höjd eller infästningar i befintlig 
byggnad.
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A 1.28 Planenligt 16 714 kr

A 1.29 Avviker från detaljplan 17 282 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 17 851 kr

A 1.31 Planenligt 10 460 kr

A 1.32 Avviker från detaljplan 11 029 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 11 597 kr

A 1.34 Planenligt 11 597 kr
A 1.35 Avviker från detaljplan 12 166 kr
A 1.36 Utanför planlagt område 12 734 kr

A 1.37 Planenligt 17 055 kr
A 1.38 Avviker från detaljplan 19 329 kr
A 1.39 Utanför planlagt område 17 055 kr

A 1.40 Planenligt 20 466 kr
A 1.41 Avviker från detaljplan 22 740 kr
A 1.42 Utanför planlagt område 20 750 kr
A 1.43 Planenligt 13 076 kr
A 1.44 Avviker från detaljplan 15 350 kr
A 1.45 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.46 Planenligt 9 665 kr
A 1.47 Avviker från detaljplan 10 802 kr
A 1.48 Utanför planlagt område 10 233 kr

A 1.49 Planenligt 6 254 kr
A 1.50 Avviker från detaljplan 7 391 kr
A 1.51 Utanför planlagt område 6 254 kr

A 1.52 Planenligt 11 939 kr
A 1.53 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.54 Planenligt 8 528 kr
A 1.55 Avviker från detaljplan 9 665 kr
A 1.56 Planenligt 5 117 kr
A 1.57 Liten avvikelse 7 391 kr

A 1.58 Planenligt 5 685 kr
A 1.59 Avviker från detaljplan 6 822 kr
A 1.60 Utanför planlagt område 5 685 kr
A 1.61 Planenligt 10 802 kr
A 1.62 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.63 Utanför planlagt område 10 802 kr
A 1.64 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- 

eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse)                  
De måste vara så lika att en ny granskning av 
tillgänglighet ej behövs.Hus med avikkelser 
räknas separat som "egen" nybyggnad.

55%

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på 
högst 50 kvm utan tekniskt samråd                     
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader 
som garage, carport, uterum, förråd samt eventuell 

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som 
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd             

Fasadändring eller byte av 
taktäckningsmaterial utan tekniskt samråd

Mindre fasadändring utan tekniskt samråd        
Upptagande eller igensättning av enstaka eller få 
dörrar och fönster

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 
altan,balkong eller terass som överstiger 25 
kvm utan tekniskt samråd                                     
Teknisk prövning sker i lovet                                      

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 
altan,balkong eller terass som överstiger 25 
kvm med tekniskt samråd                                      
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 
beroende på höjd eller infästningar i befintlig 
byggnad.

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med 
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm 
utan tekniskt samråd                                              
Teknisk prövning sker i lovet                                      

Fasadändring eller byte av 
taktäckningsmaterial med tekniskt samråd  

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på 
högst 50 kvm med tekniskt samråd                     
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: 
Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir 

)

Tillbyggnad av en komplementbyggnad med 
tekniskt samråd                                                        
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion 
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: 
Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir 
b lk )Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan 
tekniskt samråd                                                        
Teknisk prövning sker i lovet.                                     
Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum, 
förråd samt eventuell rivning.

Solceller på tak eller fasad                                     
Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Inredning av ytterligare lägenhet där 
fasadförändringar ingår
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A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 19 329 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 21 319 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 22 456 kr

A 2.4 Planenligt 11 939 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 14 213 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 14 497 kr

A 2.7 Planenligt 41 501 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 46 049 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 50 597 kr

A 2.10 Planenligt 66 515 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 69 926 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 71 347 kr

A 2.13 Planenligt 122 796 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 126 207 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 129 050 kr

A 2.16 Planenligt 129 902 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 132 176 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 135 587 kr

A 2.19 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm - 
intervall

I alla områden 18 000 kr

A 2.20 Planenligt 127 628 kr
A 2.21 Avviker från detaljplan 129 902 kr
A 2.22 Utanför planlagt område 133 313 kr

A 2.23 Planenligt 65 093 kr
A 2.24 Avviker från detaljplan 67 367 kr
A 2.25 Utanför planlagt område 69 641 kr

A 2.26 Planenligt 123 080 kr

A 2.27 Avviker från detaljplan 131 039 kr

A 2.28 Utanför planlagt område 137 861 kr

A 2.29 Planenligt 145 820 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 153 779 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 158 327 kr

A 2.32 Planenligt 162 307 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 170 266 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 174 814 kr

A 2.35 Planenligt 174 245 kr
A 2.36 Avviker från detaljplan 182 204 kr
A 2.37 Utanför planlagt område 186 752 kr

A 2.38 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm - 
intervall

I alla områden 27 000 kr

A 2.39 Planenligt 16 714 kr
A 2.40 Avviker från detaljplan 17 282 kr
A 2.41 Utanför planlagt område 17 851 kr
A 2.42 Planenligt 12 734 kr
A 2.43 Avviker från detaljplan 15 008 kr
A 2.44 Utanför planlagt område 12 734 kr

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                      
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 
flerbostadshus mm.

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                      
Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla 
hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla 
kontor och toaletter. 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                      
Garage eller enkla hallar/industribyggnader med 
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 
flerbostadshus mm.
Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 
flerbostadshus mm.

Ärendetyp

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd                                              
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och 
flerbostadshus mm.

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                        
Teknisk prövning sker i lovet.

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd                                                      
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader 
med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd                                              
Sporthallar,handel, kontor, skola, vård och 
flerbostadshus mm.

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                      
Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel, 
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.
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BBygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller  

 

A 2.45 Planenligt 24 104 kr
A 2.46 Avviker från detaljplan 28 652 kr
A 2.47 Utanför planlagt område 27 515 kr
A 2.48 Planenligt 16 089 kr
A 2.49 Avviker från detaljplan 20 637 kr
A 2.50 Utanför planlagt område 19 500 kr
A 2.51 Planenligt 38 601 kr
A 2.52 Avviker från detaljplan 42 581 kr
A 2.53 Utanför planlagt område 41 444 kr

A 2.54 Planenligt 67 083 kr
A 2.55 Avviker från detaljplan 71 063 kr
A 2.56 Utanför planlagt område 71 063 kr

A 2.57 Planenligt 13 928 kr
A 2.58 Avviker från detaljplan 15 065 kr
A 2.59 Planenligt 10 517 kr
A 2.60 Avviker från detaljplan 12 791 kr
A 2.61 Planenligt 5 117 kr
A 2.62 Avviker från detaljplan 5 117 kr

A 2.63 Planenligt 17 339 kr
A 2.64 Avviker från detaljplan 19 613 kr
A 2.65 Planenligt 15 634 kr
A 2.66 Avviker från detaljplan 16 771 kr
A 2.67 Planenligt 21 319 kr
A 2.68 Avviker från detaljplan 22 456 kr
A 2.69 Planenligt 15 634 kr
A 2.70 Avviker från detaljplan 16 771 kr

A 2.71 Planenligt 22 456 kr
A 2.72 Avviker från detaljplan 25 298 kr

A 2.73 Planenligt 5 117 kr

A 2.74 Avviker från detaljplan 5 117 kr

A 2.75 Planenligt 25 867 kr
A 2.76 Avviker från detaljplan 29 278 kr
A 2.77 Utanför planlagt område 30 415 kr

A 2.78 Planenligt 13 644 kr
A 2.79 Avviker från detaljplan 17 055 kr
A 2.80 Utanför planlagt område 17 624 kr
A 2.81 Planenligt 21 319 kr
A 2.82 Avviker från detaljplan 24 730 kr
A 2.83 Utanför planlagt område 25 867 kr
A 2.84 Planenligt 9 665 kr
A 2.85 Avviker från detaljplan 11 939 kr
A 2.86 Utanför planlagt område 11 939 kr
A 2.87 Planenligt 55%
A 2.88 Avviker från detaljplan 55%
A 2.89 Utanför planlagt område 55%

Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd         
Gäller per huskropp

Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd                                                      
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel, 
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas 
som nybyggnation.

Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd                                              
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel, 
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas 
som nybyggnation.

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt 
samråd

Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd  
Gäller per huskropp

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd                                                
Teknisk prövning sker i lovet.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd 

Per styck för byggnad där likartade 
förändringar utförs i samma ansökan 
(gruppbebyggelse) De måste vara så lika att en 
ny granskning av  ej behövs. Byggnader med 
avikkelser räknas separat som "egen" nybyggnad.

Ändrad användning, med tekniskt samråd         
Större ändringar som stora kontor i flervåningshus 
som blir lägenheter går på timkostnad.

Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt 
samråd                                                                
Gäller per huskropp
Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt 
samråd                                                               
Gäller per huskropp

Fasadändring, med tekniskt samråd  

All övrig ändring, med tekniskt samråd 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd         
Teknisk prövning sker i lovet. 

Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd       
Upptagande eller igensättning av enstaka eller få 
dörrar och fönster.

Solceller på tak eller fasad 
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BBygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

A 3

Avgift
A 3.1 6 822 kr

A 3.2 10 802 kr

A 3.3 13 076 kr

A 3.4 853 kr

A 3.5 2 274 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 15 000 kr

A 4.3 27 000 kr

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

A 4.8 Timdebitering

A 4.9 Timdebitering

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan där teknisk samråd krävs     
Där själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor och vindbelastningen påverkar. 
Ofta en stålkonstruktion med betongfot eller liknande.

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m i brygglängd) ,marina, friluftsbad, 
motorbanor, begravningsplatser och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga 
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga 15-
60m
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga på 
högst 15m

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, 
eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar
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BBygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, 
parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre 
tekniska anläggningar) 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
  

A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 14 781 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 15 918 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 15 918 kr

A 5.4 Planenligt 6 822 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 7 959 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 7 959 kr

A 5.7 Planenligt 5 117 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 5 685 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 5 685 kr

A 5.10 Planenligt 11 939 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 13 076 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 5.13 Planenligt 5 685 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 822 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 822 kr

A 5.16 Planenligt 6 822 kr

A 5.17 Avviker från detaljplan 9 096 kr

A 5.18 Utanför planlagt område 9 096 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 7 391 kr

A 7

Avgift
A 7.1 5 685 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank med 
tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mindre mur eller plank 
kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan 
tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, 
parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska 
anläggningar)

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank utan 
tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus med tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation, 
miljöstation, sophus eller andra mindre 
anläggningar
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AAnmälningspliktiga åtgärder 
  

A 8

Avgift
A 8.1 12 507 kr
A 8.2 5 401 kr
A 8.3 12 507 kr

A 8.4 7 106 kr

A 8.5 13 644 kr

A 8.6 5 401 kr

A 8.7 7 106 kr

A 8.8 3 127 kr

A 8.9 4 548 kr

A 8.10 3 411 kr

A 8.11 10 233 kr

A 8.12 5 685 kr

A 8.13 9 096 kr

A 8.14 4 548 kr

A 8.15 10 233 kr

A 8.16 5 685 kr

A 8.17 14 781 kr

A 8.18 6 822 kr

A 8.19 10 233 kr

A 8.20 5 117 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd

Ärendetyp

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan 
tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd                  
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd                  
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd                 
Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd                 
Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med 
tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd
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A 8.21 11 654 kr

A 8.22 5 401 kr

A 8.23 10 802 kr

A 8.24 6 538 kr

A 8.25 8 812 kr

A 8.26 9 949 kr

A 8.27 4 264 kr

A 8.28 9 949 kr

A 8.29 5 401 kr

A 8.30 11 654 kr

A 8.31 5 401 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
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ttek

 
 

A 9

Avgift
A 9.1 11 939 kr
A 9.2 6 254 kr
A 9.3 27 572 kr

A 9.4 17 339 kr

A 10

Avgift
A 10.1 15 918 kr

A 10.2 5 117 kr

A 11

Avgift
A 11.1 I enlighet med ÖP/FÖP 16 202 kr
A 11.2 I strid med ÖP/FÖP 24 730 kr

A 12
Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13
Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift
A 14.1 3 411 kr

A 14.2 2 388 kr

A 14.3 1 706 kr

A 14.4 80%

A 14.5 50%

A 14.6 80%

Villkorsbesked

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd  
Ärendetyp

Förhandsbesked

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp

Ärendetyp
Förhandsbesked
Beloppen är halverade och därmed 

Ärendetyp
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd                                                           
Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid.                

Villkorsbesked

Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det 
föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring)                                                                
Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av golvnivå, fasad 
eller placering på tomten ändras. Procentsumman beräknas av nu rådande taxa.

Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det 
föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller förlängning av lov eller anmälan)      
Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman 
beräknas av nu rådande taxa.

Ärendetyp

Ärendetyp

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd                               
Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar
Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd                               
Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar

Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och 
"förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden 

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Byte av kontrollansvarig

Interimistiskt slutbesked

Frivilligt bygglov                                                                                                                   Där 
närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.             
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A 15

Avgift
A 15.1 En fastighet på högst 2000 kvm för 

bostadsändamål inom detaljplan
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

7 391 kr

A 15.2 En fastighet på 2001-5000 kvm för 
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

13 076 kr

A 15.3 En fastighet på 5001-10000 kvm för 
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

18 761 kr

A 15.4 En fastighet på högst 8000 kvm för industri, 
verksamhet eller andra ändamål inom 
detaljplan

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

9 665 kr

A 15.5 En fastighet på 8001-15000 kvm för industri, 
verksamhet eller andra ändamål inom 
detaljplan

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

15 350 kr

Avgift/ha

A 510 kr
B 510 kr
C 340 kr
D 340 kr
E 1700 kr

Byggnader och mark
Kommunikation och adresser

Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig information eller enbart 
någon del av nedanstående.

Fastighetsindelning och rättigheter

Två fastigheter på samma nybyggnadskarta - 2 gånger priset för resp kategori 
Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta - 3 gånger priset för resp kategori  
osv     

För större fastigheter än ovannämnda görs en bedömning av arbetsinsats och information i kartan utöver högsta 
pris i tabellen ovan för ändamålet.

Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av fastigheten som redovisas.

Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras.

Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal. Är kartorna äldre än 1 år måste 
en ny beställas.

Tillfälligt nyttjande av digitial primärkarta
Moms tillkommer

För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper på 
flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.

Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf-filer).

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes normalt 
endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid 
och till visst angivet ändamål.

Primärkarta

Ärendetyp

Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter    
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när 
nybyggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande nybyggnadskartorna ingår följande: 
fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och 
bestämmelser samt fornminnen

Ärendetyp

Höjdinformation
All information

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.
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300 kr/bild

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad 
fördelat på den framtagna 
ytans storlek

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad 
fördelat på den framtagna 
ytans storlek

anskaffningskostnaden

300 kr

100 kr

A 16

Avgift
A 16.1 Utstakning/utsättning Timdebitering

A 16.2 Lägeskontroll Timdebitering
Moms tillkommer

Tillfälligt nyttjande av digitial grundkarta
Moms tillkommer

Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och fastighetsinformation. Kartan 
kontrolleras vad gäller redovisade fastigheter och kompletteras med gällande plangränser.

Avgift för nyttjande av digital grundkarta är 3*avgift per ha för primärkarta, d v s 5100 kr/ha.

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta 280 kr/ha.

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.

För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på plottern enligt taxa.

Upprättande av andra kartprodukter
Moms tillkommer

Timdebitering

Ortofoto
Moms tillkommer

Befintligt material, minst 1 år gammalt.

Nyframställda bilder/ha

Digitala terrängmodeller och punktmoln
Moms tillkommer

Digitala terrängmodeller

Punktmoln

Stompunkter
Moms tillkommer

1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter

Övriga polygon- eller triangelpunkter

Ärendetyp

Utstakning och lägeskontroll
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UUtstakning och lägeskontroll 

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Avslag, avskrivning och avvisning 

Planbesked 

A 17
Avgift

A 17.1 80 % av tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19
Avgift

A 19.1 Avslag, avskrivning och avvisning Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 20
Avgift

A 20.1 9 665 kr

A 20.2 13 644 kr

A 20.3 18 192 kr

Ärendetyp

Ärendetyp

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt
omfattande mer än 20000 m² markarea eller ändad markanvändning till något av 
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Planbesked

Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karakrär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m²
bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns 
i någon av taxans övriga tabeller

Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga  kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av  kriterierna för stor åtgärd.

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag, avskrivning och avvisning

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller
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TTaxor för Räddningstjänsten i Strömstad 
 
Myndighetsutövning (mervärdesskatt utgår ej)  
Timavgiften från 1 januari 2019 fastställs till 918 kr tim. 
 
Tillsyn (mervärdesskatt utgår ej) 
Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt taxetabell.  
Tar tillsynsbesöket mer tid (enigt taxetabell gällande besöket), debiteras påbörjad halvtimme  
(se bilaga 4). 
 
Tillstånd (mervärdesskatt utgår ej)  
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för 
handläggningstid för tillståndshantering  
(se bilaga 4).  
 
Service och utbildning 
Personal (exklusive mervärdesskatt)  
Utbildning, instruktör 774 kr/tim     
Säkerhetsvakt 394 kr/tim    
 
Fordon (exklusive mervärdesskatt) 
Tungt fordon > 3.5 ton, 700,00 kr/tim  
Lätt fordon < 3.5 ton, 300,00 kr/tim 
 
Tjänster (teknisk service) (exklusive mervärdesskatt) 
Höjdfordon inkl personal 1 200,00 kr/tim 
Vattentransport, per last, inkl personal 1 500,00 kr (vid pumparbete, teknisk service debiteras 
ordinarie timtaxa). 
 
Uthyrning av utrustning (exklusive mervärdesskatt) 
Pumpar inkl bränsle 
Elpumpar < 500 l/min, per dygn 250,00 kr  
Pumpar 500-1000 l/min, per tim 300,00 kr  
Pumpar > 1000 l/min, per tim 450,00 kr 
Vattendammsugare, per tim 200,00 kr 
 
Stegar 
Skarvstege, per del och dygn 100,00 kr 
Utskjutsstege, per dygn 300,00 kr 
 
Slang och armatur 
Brandslang, totalt per längd och dygn 200 kr 
Tvättning och provtryckning, per längd 200 kr 
Lagning, per vulkning 100 kr 
Byte av packning, per st 75 kr  
Omkoppling exkl material, per st 100 kr  
Gren- och strålrör, per st. och dygn 80 kr 
Brandposthuvud, per st. och dygn 100 kr 
 
Handbrandsläckare 
Samtliga brandsläckare, per dygn exkl. Ev. omladdning 100 kr 
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Andningsskydd 
Fyllning av luft, < 10 liter, per styck 100 kr  
Fyllning av luft, > 10 liter, per styck 200 kr 

Elverk 
Elgenerator < 5 kw, inkl bränsle, per dygn 500 kr  
Elgenerator > 5 kw, inkl bränsle, per dygn 1 950 kr 

Länsor 
Oljelänsa, inkl tillbehör, per längd och dygn 250 kr (exklusive tid för rengöring, se personal, övriga 
uppdrag) 

Övrigt 
Eldriven rökfläkt, per dygn 400 kr 

Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt) 
I uthyrningskostnaden för lektionssal ingår AV-utrustning och städning. 
Lektionssal, vid extern uthyrning 250 kr/tim  
(kommunal verksamhet debiteras ej)  

Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt) 
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller misskötsel, per tillfälle 4 500 kr. 

Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt) 
Brandkunskap för alla, max 15 deltagare, per kurs 4 500 kr 
HLR-utbildning, max 15 deltagare, per kurs, 3 500 kr 
Systematiskt brandskyddsarbete, 600 kr per deltagare



 

 
 
 
 

 
 

Tekniska nämndens 
taxor 
2021 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål  
Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 

31-60 dagen   50 kr/dag 
från 61 dagen och tills 
vidare 

  30 kr/dag 

Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex. 
containers, bodar, materialupplag, 
byggverksamhet o dyl. 

Taxa enligt ovan 

Tillstånd för s.k. ambulerande försäljning 
Oscarsplatsen max storlek 1,5x1,5 m, 
uppställningstid max 2,0 tim. mellan kl. 08.00 
och kl. 18.00 under tiden 1 juni t o m 31 
augusti. Begränsat antal platser. Lottning sker 
vid överbokning. Ansökningstid avgör 
turordning på tillstånd.  

3 000 kr/per tillstånd 
Upplåtelse sker efter särskild prövning och  
endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 – 
31/12. 

Upplåtelse av mark arrangemang som är 
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt 

3 000 kr per dag.  
Avsteg från denna taxa kan beslutas om av 
Tekniska nämnden. 

 
Taxa, allmän plats avseende försäljningsändamål (zon-indelad) 
Zon 1 
 

1 juni - 31 augusti 8 kr/m2 och dygn för ex uteserveringar, 
kommersiell försäljning i anslutning till befintlig 
rörelse. 

Övrig tid 6 kr/m2 och dygn. 
 

Torghandelstaxa    Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser 
Fasta platser 7 000 kr/år 
Tillfälliga platser    300 kr/dag 
Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning. 

 
Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.) 
Engångsavgift inom zon 1  
 

10 000 kr/borrhål 

Engångsavgift inom zon 2 
 

  5 000 kr/borrhål 

Rörlig årlig avgift (gäller både zon 1 och 2) 1 196 kr/borrhål och 46 
kr/meter för 
kollektorslang.  
 
Den rörliga avgiften ska 
regleras efter KPI. 
 

 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

Avgift för transporter som kräver tillstånd. 600 kr per tillstånd. 
 

Nyttoparkeringstillstånd 3 600 kr per 12-månadersperiod inkl. moms 
 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

                  
Avgiftsbefriad 

Felparkeringsavgifter Tidsöverträdelser 
ej erlagd avgift 

   400 kr 

Stanna- och P-förbud    700 kr 
Parkeringsplats för 
rörelsehindrad 

   900 kr 

 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

 

Korttidsparkeringar 
 

För centrumparkering avses: 
Norra Bergsgatan 
Surbrunnsgatan 
N. Hamngatan 
S. Hamngatan 
Badhusgatan 
S. Bergsgatan 
V. Klevgatan 
Skolgatan 
Vatulandsgatan 
Karlsgatan 
Spruthusplatsen 
 
 
För centrum perifiert avses: 
Lokstallet 
Torskholmen 
Uddevallavägen 
Skeppsbroplatsen 
Järnvägsparkeringen 
(Magasinsgatan) 
Kebals parkering (Äppelkalles vik) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oslovägens parkering  
(mellan Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
Canning 
 
Myrens parkering  
(Nils Ljungquists väg) 
 

  
 

Max 3 tim. 
Avgift: 
20 kr/tim. under 
perioden 
1/5-31/8  
 
10 kr/tim.  
under perioden 
1/9-30/4 
 
Avgiftsplikt råder,  
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15 
 
 

Max 24 tim. 
 

Avgift: 
8 kr/tim.  
under perioden 
1/5-31/5  
 
15 kr/tim. under 
perioden   
1/6-31/8  
 
Avgiftsplikt råder, 
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15  
 
*Se även P-tillstånd 
 
Max 7 dygn 
Avgift:  
8 kr/tim. under 
perioden 
1/6-31/8  
 
Avgiftsplikt råder, 
måndag-fredag 09-18  
samt lördag 09-15 
 
*Se även P-tillstånd 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

 

Långtidsparkeringar 
Bojarparkeringen vid Kebalvägen 
Gymnasieparkeringen på båda 
sidor av Ringvägen 
Hålkedalskilens parkering vid 
Sältegatan. 
Myrens parkering 
(Vatulandsgatan) 

 Obegränsad tid 
Avgift: 
40 kr/dygn under 
perioden 15/6-15/8.  
inkl. moms 
 
 

 

Ställplats för husbilar inom 
markerat område vid 
Bojarparkeringen/Kebalvägen 

  Avgift: 
150 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/3-14/6 & 
16/8-15/10 
 
200 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/6-15/8 
 

 
Parkering inkl. elladdning Korttids parkering 

Skeppsbroplatsen 
Torskholmen 

Max 3 tim. dygnet runt 
1/5-30/9    35 kr/tim. 
1/10-30/4  20 kr/tim. 
  

 
 
 
 
 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

 

Båtplatsparkeringar 
Surbrunnsparkeringen (vid 
Bojarkilens småbåtshamn) 
Hålkedalskilens parkering (vid 
småbåtshamnen) 
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boendeparkering 
Norra Linnégatans parkering 
S. Bergsgatans parkering 
(mellan Klockaregatan och 
Östra Klevgatan) 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
 
 
Öboendeparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
Canning,  
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
Pendlarparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet)  

 Max 7 dygn 
Avgift: 50 kr/dygn 
 

Parkeringstillstånd 
för 
båtplatsinnehavare  
500 kr/säsong. 
 
Båtplatsinnehavaren 
äger rätt att köpa ett 
parkeringstillstånd 
per båtplats. 
Parkeringstillståndet 
ger innehavaren rätt 
att parkera på 
angiven plats utan att 
erlägga avgift  
 
 
Parkeringstillstånd 
för boende  
1 200 kr/kalenderår 
 
Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna i 
Strömstads Kommun 
som ej har tillgång till 
parkering på 
boendets fastighet. 
 
Parkeringstillstånd 
för öboende   
1 200 kr/kalenderår 
 
Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna eller 
ägare av fastighet på 
ej landfasta öar i 
Strömstads Kommun. 
 
Pendlar – 
parkeringstillstånd 
1 200 kr/kalenderår 
  



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2021 
 

Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen), 
Canning 
 

Sommarpendlar- 
parkeringskort 
600 kr/säsong, 
1/5-31/8 
Parkeringstillstånd får 
lösas av personer som 
pendlar till centrala 
Strömstad.  
 
 

 
 



        Hamntaxa 2021 
 

Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. 
A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 
1.Hamnavgift skall, där ej 
annorlunda sägs, utgå med 
följande belopp varje gång 
fartyget ankommer till 
Strömstads hamnområde. 
(Avgift endast för ett anlöp 
per dygn). 

Normalavgift per BRT    
Lägsta avgift:  
Marinens fartyg:  

3,30 kr 
150 kr per anlöp 
2,10 kr per ton Depl. 

 
Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall. 
 
Fartyg insatta i badbåtstrafik och liknande betalar  
600 kr/längdmeter och år och angöringsplats. 
 

2 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista 

per BRT juni, juli, aug.  
övriga året 
Lägsta avgift 

2,65 kr  
1,35 kr 
120 kr per anlöp 

3 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

3:1 Passagerare på- och avstigande  
till och från utrikes ort  
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn  
eller annat släpfordon   
3:3 Lastbil, buss, trailer 
3:4 Gods som fraktas med lastbil på 
färja 

 
1,30 kr 
 
9,50 kr 
21 kr 
1,60 kr per ton 

4. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

5. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften. 

6. Fiskefartyg med 
fiskehamnen i Strömstad som 
hemmahamn 

betalar per år 50 gånger fartygets 
längd i meter avrundat uppåt till 
jämn meter.  

Per meter 6 kronor 

7. För fiskefartyg som enbart 
lossar i Strömstads fiskehamn 

Betalar hälften av A1:6. 

8.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter 
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A1 
angivna avgifter. 

9. För fartyg som använder 
fartygsbränsle med lägre 
svavelhalt än 0,2 % eller på 
annat sätt reducerar 
utsläppen i motsvarande grad 

reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr. 
Detta avser endast fartyg som trafikerar Strömstads Hamn 
enligt av hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej 
passagerarfartyg > 1350 brt. 

10. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
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A2 Passagerarfartyg över 1.350 brt 
1 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista. 
Avgift endast för ett anlöp per 
dygn per fartyg. 

per BRT juni, juli, aug.  
övriga året 
 

0,45 kr  
0,22 kr 
 

 

2 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

2:1 Passagerare på- och 
avstigande  
till och från utrikes ort  
2:2 Personbil, motorcykel  
2:3 Lastbil, trailersläp, trailer, 
släpfordon 
2:4 Buss 
2:5 Gods som fraktas med lastbil 
på färja 

 
 6,17 kr/pass. 
  
 20,60 kr/st. 
 22,93 kr/st. 
   
 28,39 kr/st. 
 3,44 kr/ton 

 
 

3. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 
 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

4. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A1:1 angivna avgiften. 

5.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje 
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande 
per vecka under A2 angivna avgifter. 

 

6. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
 

 
B  För varor 
1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas 
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga. 
2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna, 
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25 kronor, erlägges ingen avgift. 
3. För vara, som lastas eller 
lossas i hamnen utan att 
därvid föras över hamnen 
tillhörig kaj eller brygga 

erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per  
1 000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan. 
Varubenämning Kronor per 1 000 kg 
Normaltariff 
Varor ej spec. nedan 23 kr  
Specialtariff 
Ål 39 kr  
Sill  21 kr  
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Annan fisk 21 kr  
Fiskavfall  7,50 kr  
Andra kräft- och blötdjur 36 kr  
Is 2,50 kr  
Bensin och fotogen 10,50 kr  
Dieselbrännoljor, eldningsoljor 10,50 kr  
Grus, sten och jord och leka 7,50 kr  
Virke obearbetat, sågat eller hyvlat 16 kr  
Tegel, cementsten, 
monteringsfärdiga hus 

23 kr  

4. Särskilda bestämmelser: Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige 
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i 
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av 
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift 
beräknas som dygn, skall dygnet räknas från klockan 00.00 till 
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn. 
 
 

 
C  Från hamnavgift för fartyg är befriade: 
1. Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa. 
2. Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning. 
3. Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst. 

  
D  Från hamnavgift är varor befriade  särskilda bestämmelser 
1. Gods, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna 

under C 1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget 
arbetsuppgift. 

2. Gods som tagits i beslag 
3. Ballast för fartygets eget bruk. 
4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst 

    
E  Konsumtionsavgifter 
Fartyg Vatten/kubikmeter Aktuellt 

marknadspris 
 

Anslutningsavgift för el eller 
vatten 
El/kWh 

100 kr 
Aktuellt 
marknadspris 
 

 

Kajplanshyra 100 kr/m2 och år, dock lägst 
500 kr/tillfälle 
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Muddertippning på anvisad 
plats 

10 kr/m3  

 
F  Gemensamma föreskrifter 
1. Avgifterna enligt denna taxa skall upptagas inom det område i vattnet, som angivet i Kungl. 
Maj:ts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för Strömstad. 
2. Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående  
hamnavgift, skall dessa bestämmelser iakttagas. 

 
Småbåtshamnstaxa 2020, Mervärdesskatt ingår 
Båtplats med stäven mot 
bryggan: 

Pris/breddmeter: 

Båtplats 2-2,5 m 
Båtplats 3-3,5 m 
Båtplats 4-4,5 m 
Båtplats 5-5,5 m 
Båtplats 6 m och däröver 
Längsbrygga 
 
Tillägg för bommar: 
4 m bommar 
6 m bommar 
8 m bommar 
10 m bommar 
12 m bommar 
 

   688 kr/m  
   731 kr/m 
   839 kr/m 
   968 kr/m 
1 100 kr/m 
   625 kr/m 
 
Pris/båtplats: 
   765 kr 
1 224 kr 
1 836 kr 
2 550 kr 
5 335 kr 

Exempel: 
En 3 meter bred båtplats med 6 meter bom. 
 

Kostnad: 
3 x 731 kr = 2 193 kr 
6 m bom   = 1 224 kr 
Summa:       3 417 kr 
 
Hamnavgift för ej iordningställd 
båtplats 

550 kr                          

Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år. 
Hamnansvarig äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra. 
För månad och vecka divideras 6 respeltive 25. 
Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar: Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift: 
200 kr.      
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Båtuppläggningsavgifter, Mervärdesskatt ingår 
1 september - 15 juni Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter.  
För båtar under 6 meter 250 kr 
Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till 
handverktyg, ej till element och dylikt. 
Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i 
Hålkedalskilen. 
 

  
Gästhamnstaxa - se särskild upprättad taxa, Mervärdesskatt ingår 
Under den tid som ordinarie 
gästhamnsavgift ej upptages 
 

Per båt och dygn halv avgift 
eller om platsen nyttjas mer än 1 vecka,  
gäller samma priser som för småbåtshamnarna. 

 
Linfärja Kosterlänken, Mervärdesskatt ingår 
Avgift under beslutad sommarperiod skall tas ut per 
resa  

15 kr enkel resa  

Cykel, moped el liknande 15 kr enkel resa 
Årskort på Kosterlänken (gäller även under bemannad färja) 400 kr per kalenderår 

 
 



  
 

Samtliga taxor är inklusive mervärdesskatt 
Lågsäsong: 
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och 
”Vinterbåtplats”. 
 

Helgtaxa: 
Fredag eftermiddag t.o.m. söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista 
helgen innan Midsommarafton och fr.o.m. tredje helgen i augusti t.o.m. andra helgen i 
september. 
 

Högsäsong: 
Fr.o.m. midsommarafton t.o.m. andra veckan i augusti. 
 

Liggetidsavgift: 
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. 
Avgiften förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens 
serviceanläggningar och ett uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning 
tillkommer. 
 

Weekendtaxa: 
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de 
två kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter. 
 

Vinterbåtplats: 
Fr.o.m. 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0kr/m2 för båtar hemmahörande i 
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström 
1,5 x aktuellt kWh pris. 
 

Dagavgift: 
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan 
kl. 08:00 och 17:00. 
 

Liggetid >1-vecka: 
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än 1-vecka. Kunder med båtar 
hemmahörande i Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625kr/25 per vecka. 
Övriga betalar LOAx625/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”. 
 

 
 
 
 

Gästhamnstaxa  2021  



   

Lågsäsong <20 meter 200 kr 
Helgtaxa <16 meter 240 kr 
Helgtaxa 16-20 meter 340 kr 
Högsäsong <10 meter 260 kr 
Högsäsong 10-13 meter 320 kr 
Högsäsong 13-16 meter 380 kr 
Högsäsong 16-20 meter 460 kr 
Högsäsong >20 meter (+ 50 kr/extra meter) 700 kr  
Liggetid <14 meter 150 kr 
Liggetid 14-20 meter 150 kr 
Weekend <20 meter  500 kr 
Vinterbåtplats utan 
bubblor 

Längd x bredd gånger 100 kr 

Vinterbåtplats med 
bubblor 

Längd x bredd gånger 150 kr 

Vinterbåtplats kommun 
med bubblor. 

Längd x bredd gånger 50 kr 

Hamnavgift >20 meter 700 kr 
Dagavgift Samtliga båtar 60 kr 
Säsongsavgift för 
dagbesökare 

Samtliga båtar 500 kr 

Liggtid >1-vecka 
kommunal plats 

(Längd x 625)/25 Per vecka 

Liggetid >1-vecka (Längd x 625)/25 plus ”Helgtaxa” Per vecka 
SERVICE:   
Elström <13 meter 40 kr 
Elström 13-16 meter 50 kr 
Elström 16-20 meter 60 kr 
Elström >20 meter 100 kr 
Tvätt/Tork Per maskin 40 kr 
Bokning hamn.stromstad.se bomplats 100 kr 
Bokning Telefon/E-post longside 400 kr 
Bokning Laholmskajen 200 kr 
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TAXA 
 
för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2020-11-26. Huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun. 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger Campingfastigheter 
Hantverk Småindustri  
Utbildning Sjukvård  

 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. 
 
Bostadsenhet i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet: ett eller flera utrymmen i 
byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet och där den sammanlagda ytan överstiger 25 
m2. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som 
exemplifieras ovan, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk 
standard SS 21 054: 2009 som en bostadsenhet. 
 
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet. 
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej 
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål  Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning 
  

Ja Ja 

S, spillvattenavlopp 
  

Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet  

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark    

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt- 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.  
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 
 

135 384 kr 169 229 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta upp till och 
med 1 200 m2  
 
en avgift per m2 tomtyta från och med 
1 200 m2 

 

53,33 kr 
 
 

16,13 kr 
 

66,66 kr 
 
 

20,16 kr 
 
 

c)  en avgift per bostadsenhet 
 

49 325 kr 61 656 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 
 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall 
inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Tomtyteavgiften enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga 
anläggningsavgifter 5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 
5.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b), tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut.  
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c) bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
 
§ 6 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

135 384 kr 169 230 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta  110,86 kr 138,57 kr 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1 a. 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b) tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 c). 
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Avgift per FP  
 

5.1 a 100 % 6.1 a 100 %  

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 100 % 6.1 b 70 %  

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 0 % -  

Grundavgift för Df om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 d 100 % 6.1 c 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1b), tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller 
i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 andra 
stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b * % 6.1 b 30 %  

avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b) tomtyteavgift, om föreskriften 
i 5.3 andra stycket så medger. 
 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt 
följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt 

- en servisledning   35 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- två servisledningar   40 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- tre servisledningar   50 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 
 

  V S Df Dg 
Avgift per FP  
 

5.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

5.1 d   100 %  

Avgift per FP 
 

6.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

6.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

6.1 c   100 %  

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a) 
respektive 6.1 c). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga 
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 % av avgiften 
enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

207 kr 258,75 kr 

 
§ 10 
Avgifter enligt 5-6 §§ och 9 § är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex. Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte 
oftare än en gång årligen.  
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§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 13 
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar  

- utförts på annat sätt  
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt  

 
ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen 
 
13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska 
fastighetsägaren betala,  

- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den 
gamla) 

- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del 
 
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren, 

- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder 
och skick av den gamla)  

- kostnaden för dess inkoppling 
 
Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år 

 
2 441,72 kr 3052,15 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

21,88 kr 27,35 kr 

c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

3 230,63 kr 4 038,29 kr 

d) en avgift per år och kvadratmeter (m2) 
tomtyta för annan fastighet 
 

3,25 kr 4,06 kr 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 
Fast avgift 
 

15.1 a 35 % 55 % 5 % 5 % 

Avgift per m3  
 

15.1 b 35 % 65 %   

Avgift per bostads- 
enhet 
 

15.1 c 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 
 

15.1 d 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som 
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b), 
kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/bostadsenhet i permanentbostad 
och 100 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a), b), c) respektive d). Om mätning 
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med 
huvudmannen. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. 
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstolen. 
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet 
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift 
 
Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En fast avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

4,14 kr 5,17 kr 

 
§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) fast årsavgift. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta 
avgiften.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

14.1 a 35 %   55 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
 

689 kr 861,25 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  
 

689 kr 861,25 kr 

Undersökning av vattenmätare 
 

1 652 kr 2 065 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Förgävesbesök efter överenskommen tid 
 

484 kr 605 kr 

Vattenkiosk.    

Uppläggningsavgift inkl. 1 st. nyckel 500 kr 625 kr 

Borttappad nyckel 500 kr 625 kr 

Pris/m3 25 kr 31,25 kr 
 
För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 100 % av ovan angivna belopp. 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  
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§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt 
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 22 
Avgifter enligt §14 är baserade på indextalet Konsumentprisindex(KPI). 
När detta index ändras får huvudmannen (Tekniska nämnden) rätt att, om han finner det 
nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index 
uppräkningen baserar sig på juli månads index för föregående år. 
 
TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 24 
Denna taxa trädde i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, och 14.8 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande. 

*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning 
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 
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Behandlingsavgifter Avfall/Återvinning (exkl. moms)   
Hushåll kan fritt vid 12 tillfällen/år lämna sorterat material som kan hänföras till normalt upp kommet  
avfall inom ett hushåll d.v.s. vad man kan ta med sig när man flyttar.  
Deponirest 
Brännbart avfall*  
Blandat avfall som skall sorteras 
Blandat avfall innehållande farligt avfall 
Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar mm  
Obehandlat trä 
Behandlat trä  
Asbest** 

Grönt ris 

1 250 kr/ton  
1 100 kr/ton 
1 700 kr/ton 
2 200 kr/ton  
1 700 kr/ton 
       0 kr/ton 
   400 kr/ton 
1 545 kr/ton 
       0 kr/ton 

*Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m. innehållande 
stålfjädrar. 
 
**Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis 
 
Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 

 
 

Serviceavgift för hämtning av återvinningsfraktioner m.m. (exkl. moms) 
 
Glasigloo 2,5 m3 246 kr/enhet   

 
Förutsätter att  tidningar ej behöver hämtas 
oftare än var 14:e dag. 

Glasigloo < 1,0 m3  148 kr/enhet 
Tidningar i kärl 660 L  64 kr/enhet 
Tidningar i kärl 370 L 38 kr/enhet 

Övriga fraktioner av exempelvis farligt avfall, debiteras till, vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd. 

 
        

För företag och verksamheter (exkl. moms) 
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen.  
 
Leveranskrav 
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp och        
Skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. OBS! Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat trä, färg, 
lösningsmedel mm. 
Taxa verksamheter (exkl. moms) 
Personbil 
Personbil med släp 
Skåpbil eller Pick-up 
Skåpbil eller Pick-up med släp <3m3 

 
 66,40 kr 
132,00 kr 
132,00 kr 
198,40 kr 

 

   Österröds återvinningscentral 
Passerkort medger 12 kostnadsfria besök per år för hushållen. Vid ytterligare besök debiteras enligt lägsta 
verksamhets taxa. Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort för 1 000 kr/år inkl. moms. Enstaka 
besök kan köpas med betalkort enligt gällande verksamhets taxa. Nytt kort debiteras med 100 kr inkl. moms.  

 

   Öppettider 
Mån – Fre                                                                07.00 – 16.00   
Tors (ej dag före helgdag) även                                                16.00 – 19.00 
Lördagarna den 4/1, 1/2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12                           09.00 – 15.00 

   
   
 



                                  Renhållningstaxa 2021 
 

 2 

   Sydkosters återvinningscentral, Långegärde  (OBS! Endast för hushåll) 
 

Lördagarna den 28/3, 27/6, 25/7, 26/9, 28/11                                                           10.00 - 13.00 
Lördagen den 23/5                              10.00 - 14.30 

 

   Nordkosters återvinningscentral, Västra bryggan (OBS! Endast för hushåll) 
   Lördagarna den 25/4, 29/8                                             10.00 – 13.00 
 

Renhållningstaxa (inkl. moms)       
Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus,  hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar 
och liknande. 
 
Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande 
halva antalet lägenheter. 
 
Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek. 
 
Två taxebyten/år och abonnent får göras, vi tredje tillfället utgår en extra tilläggsavgift för administrationskostnad.  
 
Sopkärlet ska vara placerat vid fastighetsgräns intill för sopbilen farbar väg med vändmöjlighet eller vid annan 
överenskommen hämtnings plats. 
 
Tariff Taxeart Hämtställe Behållarstl. Ant. hämt./år Taxa/år 

 555 Miljöavgift/lgh villa    530 kr 
Å 510 Villa i tätort utan kompost S 125 - 160 52 2 445 kr 
ÅK 511 Villa med kompost S 125 - 160 26 1 559 kr 
ÅKO 512 Villa med kompost S 125 - 160 13                    1 156 kr  
G 513 Villa med kompost S 125 - 160 4 854 kr 
ÅK 514 Villa med kompost K 240 26 2 005 kr 
Ö1 515 Anvisad plats utan kompost S 125  1 554kr 
ÖK1 516 Anvisad plats med kompost S 125  1 093 kr 
Å 531 Fastighet K 370 52 4 361 kr 
Å 532 Fastighet K 660 52 7 262 kr 
Å 533 Fastighet K370 med säck 52 5 305 kr 
Å 534 Fastighet K660 med säck 52 8 620 kr 
Å 537 Villa i tätort utan kompost K 240 52 3 310 kr 
ÅO 538 Villa landsbygd utan kompost K 240 35 2 514 kr 
ÅO 550 Villa landsbygd utan kompost S 125 - 160 35 2 021 kr 
ÅO 551 Fastighet landsbygd K 370 35 3 082 kr 
ÅO 552 Fastighet landsbygd K 660 35 4 981 kr 
F 560 Fritidshus utan kompost S 125 - 160 24 1 676 kr 
FK 561 Fritidshus med kompost S 125 - 160 14                   1 214 kr   
FK 562 Fritidshus utan kompost K 240 24                    2 180 kr 
Ö2 570 Fast. med eget  trp.-tillstånd S 125 - 160  690 kr 
H2 575 Andelsby o likn. gemensam cont.   265 kr 
Tarifförklaringar, se renhållningsordningen kap 2. 

 
Extra kärl/säck 
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Kärl/säck 
Kärl 
Kärl 
Kärl 

140 - 160 l 
240 l 
370 l 
660 l 

64,00 kr 
79,50 kr 
98,50 kr 

175,00 kr 

Extrahämtning utanför ordinarie tur debiteras med 
dubbel avgift 

Sopbehållare (kärl eller säck) skall placeras i tomtgräns. Annan placering endast på grund av särskilda skäl. 
Vid väg utan vändmöjlighet eller väg med dålig standard skall sopbehållare flyttas fram till farbar väg. 
Vid särskilda skäl och överenskommelse om längre gångavstånd utgår tilläggsavgift enligt följande: 
 
Säckar 
Säckar 
Kärl 
Kärl 

 
             5-20 m 
             21-50 m 
             5-20 m 
             21-50 m 

Veckohämtning 
            467 kr/år 
         1 214 kr/år 
            700 kr/år 
         1 819 kr/år 

35 hämtn/år 
      317 kr/år 
      820 kr/år 
     470 kr/år 
   1 228 kr/år 

Övrig hämtning 
            175 kr/år 
             467 kr/år 
             270 kr/år 
             621 kr/år 

 
Fastigheter med för sopbil ej farbar väg eller med väg utan vändmöjlighet skall flytta fram sin sopbehållare 
till farbar väg.  
 
Med abonnemang avses tömning av 1 kärl/säck per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på abonnemang 
fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang per bebodd fastighet och en 
miljöavgift per lägenhet. Med lägenhet avses även stuga och liknande innehållande kök som kan nyttjas för 
boende. 
 
Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att nyttja gemensamt sophus med de typer av säckar 
och kärl som förekommer inom kommunen. 
 
Taxa 533 och 534 tillämpas om fastighetsägaren ej rengör sopkärl. 
 
Inom andelsbyar och liknande områden med gemensam container utgår en fast avgift/hus enligt taxa 555 
och 575 samt destruktionsavgift. Transportkostnad och containerhyra erlägges till entreprenören. Komposte-
rare debiteras enl. tariff  Ö2 taxa 570. 
 
Grovsopor: 
Grovsopor hämtas i Skee och på landsbygden gratis vår och höst till en mängd 
av 1/2 m3 = 5-6 säckar vid varje tillfälle, efter anmälan till Tekniska förvaltningen tel. 0526-191 60, därutöver 
debiteras 265 kr/m3. 
Grovsopor från Strömstads tätort lämnas till Återvinningscentralen, Österröd. 
Grovsopor på Sydkoster lämnas till Återvinningscentralen vid Långegärde. 
Grovsopor på Nordkoster lämnas till Återvinningscentralen på Västra bryggan. 
 
För abonnenter i huvudsak norr och öster om staden hämtas vecka 16 och 38 
 
För abonnenter i huvudsak söder om staden hämtas vecka 15 och 37. 
 
Slamtaxa  
Nedanstående priser (exkl. moms) omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.  
 
Ord hämtning 
0–3 m3     651 kr/hämtning  
3,1–5,0 m3     770 kr/hämtning 
Utöver 5 m3 tillkommer    157 kr/m3 
 
Extra slamavskiljare/tank på samma fastighet. Rabatt  22 kr/enhet 
Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek under ord. arbetstid,   786 kr 
07:00-16:00 mån-fre helgfria dagar. 
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Tillägg vid bomkörning    449 kr 
Tillägg vid extra slangdragning   22 kr/m 
 
 
Extra arbete 
Slambil     674 kr/tim. 
Kombibil 300 l/min 200 bar                             1 020 kr/tim. 
Kombibil 120 l/min 120 bar    702 kr/tim. 
Traktor med slamsläp    466 kr/tim. 
Personal     359 kr/tim. 
Övertidsersättning personal, tilläggspris   180 kr/tim. 
Tilläggsavgift för brunnslock med en diameter överstigande 90 cm   89 kr 
Destruktionsavgift för slam    200 kr/m3 
 
Betalningsansvar: 
Betalningsansvar för avgifter i enlighet med renhållningstaxan är fastighetsägare. Avgifter enligt antagen taxa 
skall erläggas till Strömstads kommun eller till av kommunen godkänd entreprenör. 
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1. Lagstiftning   
Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen (SFS 
2008:526).   
   
2. Avtalsvillkor   
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av 
fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads 
kommun skall finnas ett avtal.   
  
Avtalet är uppdelat i tre delar:   

 Huvudavtal – individuellt för varje kund   
 Taxa   
 Tekniska bestämmelser    

  
3. Leveranser   
Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är ansluten 
till en gemensam fjärrvärmeanläggning.  
  
Delleveranser, d.v.s. en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi eller 
värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte kopplas 
ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads kommun då det 
påverkar åtgången av bränsle i panncentralen.  
 *undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg.  
   
4. Avgifter  
Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader, 
investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är 
viktiga faktorer.  
  

 Anslutningsavgift   
Anslutningsavgift ingår i tomtpriset.   

  
 Brukningsavgift   

Brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan.  
   
5. Kundfakturering  
Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad.  
Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras.  
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Villa  
Taxan består av ett fast pris och ett energipris.  
 Specifikation  Fast pris kr/år 

inkl. 
moms  

Rörligt energipris kr/kWh  inkl. moms  

Taxa 1   4 764,00                               0,680  

    
  
Prisexempel – inkl. moms  
Årlig förbrukning  Fast del  Rörlig del  Total kostnad per år  

10 000 kWh  4 764 kr  6 800 kr  11 564 kr 

15 000 kWh  4 764 kr  10 200 kr  14 964 kr 

20 000 kWh   4 764 kr 13 600 kr  18 364 kr 

25 000 kWh  4 764 kr  17 000 kr  21 764 kr 

     
  
Flerbostadshus och övrig lokal  
  
Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på 
abonnemangseffekten.  
  
Fast pris  E-värde, kW   Fast avgift,  kronor/år  

fr.o.m.   t o m  exkl. moms  inkl. moms  

Taxa 10  1   100   2 462  3 078  

Taxa 50  101   500  9 538  11 923  

Taxa 200  501   2 000  46 350  57 938  

     
Effektavgift: Pris, kr/år    exkl. moms inkl. moms 

Taxa 10    473 x E  591,25 x E  

Taxa 50   458 x E  572,50 x E  

Taxa 200    345 x E  431,25 x E  

     
Rörligt energipris Pris, kr/kWh    exkl. moms   inkl. moms

Taxa 10 - 200   0,620 0,78 
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Abonnemangseffekt – Effektavgift  
Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet får man fram genom 
att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital.   
  
Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens 
energiförbrukning.   
  
Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för   E-
värdet.  
  
Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36 – E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10.  
  
Kategoritimtal   
Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt.   
  

  
  
Prisexempel – inkl. moms  
  
Kundkategori: flerbostadshus och småhus med gemensam mätning  Kategorital 
2200  
  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000  36  24 350 kr  61 800 kr  86 150 kr 

200 000  91  56 263 kr  154 500 kr  210 763 kr 

500 000  227  141 979 kr  386 250 kr  528 229 kr 

1 000 000  455  272 609 kr  775 500 kr  1 048 109 kr 

      
  
Kundkategori: kontor, skolor, handel och övriga lokaler  
Kategorital 1700  
  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000  47  30 851 kr  61 800 kr  92 651 kr 

200 000  118  79 529 kr  154 500 kr  234 029 kr 

500 000  294  180 366 kr  386 250 kr  566 616 kr 

1 000 000  588  311 549 kr  775 500 kr  1 087 049 kr 

      
 

2200   Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning   
1700   Kontor, skolor, handel och övriga lokaler   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 25
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
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452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SN § 126 Dnr SN/2020-0005  
SN AU § 140

Mål & Budget 2021

Socialnämnden beslutar 
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål (förslag nr 2) och budget 
2021 samt taxor och avgifter 2021, med justering av färdtjänsttaxa enligt 
dagens beslut § 122

att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2020-2023

SD, C, L deltar ej i beslutet.

Reservationer
Simone Fischer Cederbratt (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslag Budgetskrivelse 2021 med tillhörande mål samt taxor och avgifter.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 signerad av controller Dennis 
Arvidsson.
Socialnämndens budgetskrivelse inklusive mål och förslag till Taxor och 
avgifter för år 2021
Bilaga 1 – mål
Bilaga 2 - mål

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut
att godkänna socialförvaltningens förslag till mål och budget 2021 samt 
taxor och avgifter 2021
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att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i linje med det 
material som presenterats gällande budgetsammanställning integration år 
2020-2023

Socialnämndens arbetsutskott beslutade
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut i saken

Yrkanden
Simone Fischer Cederbratt (M) yrkar bifall till målförslag nr 1 med följande 
ändring:

1. Rekrytera utbildad personal med bra språkkunskaper samt 
vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal samt 
säkerställa ett gott ledarskap.

Pia Tysklind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 
justering av färdtjänsttaxa enligt dagens beslut § 122 samt bifall till 
målförslag nr 2.

Proposition
Ordförande ställer Simone Fischer Cederbratts (M) förslag till mål mot Pia 
Tysklinds (S) förslag till mål och finner bifall till Pia Tysklinds (S) förslag till 
mål.

Ordförande frågar vidare om förvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.

Protokollsanteckning
Vi i Moderaterna ställer oss bakom förslaget till Socialnämndens 
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för
nämnden men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar 
som kan föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala 
budget.

Simone Fischer Cederbratt (M),
Ledamot i Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Särskilt yttrande
I samband med Mål och Budget för Socialnämnden vill vi i Feministiskt 
initiativ genom ett särskilt yttrande informera om att vi kommer att arbeta 
för att 6 timmars arbetsdag införs i kommunen, med start inom vissa av 
socialförvaltningens verksamheter."

Kopia till
Kommunfullmäktige
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 BUN/2020-0090 

BUN § 89 Mål och budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M):  

Moderaterna ställer oss bakom förslaget till barn och utbildningsnämndens 
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för nämnden 
men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan föranledas 
av en helhetsbedömning av kommunens totala budget. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Förslag till budgetskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
 att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KS.diarie@stromstad.se  
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 MBN-2020-765 

MBN § 145 Mål och budget 2021 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 – 

2024  

2. att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre 
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och 
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan 

Sven Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckningar: 
Dag Wersén (M) får till protokollet anteckna följande: Jag ställer mig bakom 
förslaget till budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för 
nämnden med det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan 
föranledas av en helhetsbedömning av kommunens totala budget. 

Kerstin Karlsson (L) och Morgan Gutke får till protokollet anteckna följande: Vi står 
bakom förslaget till budgetskrivelse men det betyder inte att vi tagit ställning till 
gjorda prioriteringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ram för kommunens budgetprocess inklusive budgetberedningens förslag till 
preliminära drifts- och investeringsramar har förvaltningen tillsammans med 
nämnden arbetat fram förslag till mål- och budget 2021 inklusive plan 2022 – 
2024. 

Tillsammans med budgetförslaget lämnas samtidigt tre förslag om medel för 
utvecklingsprojekt. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse från Miljö- och byggnämnden, Mål och Budget 2021 samt plan 
2022-2024 
Taxebilaga 
Förslag till utvecklingsprojekt 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse 2021 samt plan 2022 – 
2024  

2. att ställa sig bakom och anta förvaltningens förslag till tre 
utvecklingsprojekt rörande ansökan om medel för byggtillsyn, miljö- och 
hälsoskyddstillsyn samt naturvårdsplan 
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Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten 
  



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-24  
   
 

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

 

 KS/2020-0417 

KF § 111 Reviderad Plan- och bygglovstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny 
modell för taxor har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader 
har konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs. 
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet 
timmar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 185 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123 
Tjänsteskrivelse 2020-06-16 
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Webbmaster 
Diariet 
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 TN/2020-0217 

TN § 101 Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 

Tekniska nämndens beslut 
 att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och 
investeringsbudgeten 

 1. Attraktivt att bo, besök och verka i 

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i 
morgon. 

Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Hur: 

1. Skapa förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad genom att planera för 
och tillhandahålla attraktiv mark och infrastruktur för företagsetableringar i 
lämpliga områden samt att aktivt marknadsföra dessa. 

2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att 
säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika 
upplåtelseformer samt att genom omvärldsanalys hålla sig uppdaterad på nya sätt 
att skapa attraktiva boendeformer. 

3. Fortsätta arbetet med att utveckla och underhålla samt skapa nya lek och 
mötesplatser. 

Förväntat resultat: 

1. Fler arbetstillfällen i mer varierade branscher. 

2. Ett ökat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder. 

3. Ett rikare fritidsutbud för barn och unga samt attraktivare mötesplatser.  

2. En hållbar kommun 

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor för 
kommande generationer. 

Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Hur: 

1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor 

1. Fortsätta att utveckla arbetet med trygghetsvandringar och tillgänglighets 
anpassningar av stadsmiljön. 

 2. Ekonomisk – Genom optimeringar: 
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1. På ett systematiskt sätt jobba med ständiga förbättringar i de olika 
verksamheterna. 

2. Undersöka möjligheterna för ökad effektivitet och minskade kostnader genom 
digitalisering. 

3. En mer utvecklad samverkan mellan kommunens olika verksamheter med syfte 
att minska kostnader.  

3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning 

1. Minska fossila utsläpp från nämndens verksamheter. 

2. Utveckla skötseln av tätortsnära skogar/grönområden. 

Förväntat resultat: 

1. Social: En trygg och tillgänglig stadsmiljö för alla. 

2. Ekonomisk: En god följsamhet gentemot tilldelad budget. 

3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgängliga och mer attraktiva natur och 
grönområden. 

Följande tilläggsyrkanden i investeringsbudget för skattefinansierad 
verksamhet: 

Reinvesteringar av lekplatser med 300 000 kr samt 300 000 i plan 2022-2024. 
Återplantering träd mellan Övre bron och Kvarnen med 100 000 kr samt samma 
belopp i plan 2022-2024 för återplantering generellt. Utveckling av Plagen med 
1 000 000 kr. 

att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och 
kortfattad plan för 2022-20024  

att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering 
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i 
driftsbudgetram 2021 

att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett 
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-20024  

att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller 
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras 
till "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och 
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken."  i 
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024  

att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig 
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället 
hanteras i cykelplan 

att investering för uppgradering av pråm ska vara 1 000 000 kr i stället för 
1 500 000 kr 
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att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
vatten- och avloppsverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
fjärrvärmeverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
avfallsverksamheten. 

Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) deltar 
inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar innebär 
för tekniska nämnden en oförändrad budgetram med kompensation för löne- och 
arvodesökningar, hyresökningar, och indexuppräkning för övriga kostnader.  

En omdisponeringar av budget avseende färjeintäkterna har gjorts och nu 
budgeteras dessa på kommunen centralt. Nämnden har fått full kompensation för 
detta. Dessutom har nämnden erhållit utökad för underhåll av kommunens 
tätortsnära skog på 0,6 mnkr och ökade hyreskostnader på Mekanikern efter flytt 
av verksamheter från TP på 0,3 mnkr.  

Tilläggsäskande för ökade driftskostnader för exploateringsverksamheten på 
grund av ändrade redovisningsprinciper på 6,5 mnkr.   

Förvaltningens förslag är välja etappmål Attraktivt att bo, besök och verka i samt 
En hållbar kommun för att nämnden ska kunna bidra till att nå de av 
kommunfullmäktige antagna långsiktiga mål.   

Investeringsbudgeten för nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår till 
32,3 mnkr för 2021. 

Exploateringsbudgeten för exploateringar i genomförandefasen uppgår till 4,8 
mnkr.  

Verksamheterna inom taxekollektivet budgeterar alla med en budget i balans 
2021 och inga taxejusteringar i någon av verksamheterna. 

Investeringsbudget för nämndens taxefinansierade verksamheter uppgår till 59,3 
mnkr för 2021.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15, controller Charlotta Björkman 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024 TN 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, vatten- och avloppsverksamheten 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, fjärrvärmeverksamheten 
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, avfallsverksamheten 



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-06  
   
 

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

 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och 
investeringsbudgeten 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
vatten- och avloppsverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
fjärrvärmeverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för 
avfallsverksamheten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar 

att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och 
kortfattad plan för 2022-20024  

att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering 
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i 
driftsbudgetram 2021 

att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett 
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021 
och kortfattad plan för 2022-20024  

Ronnie Brorsson (S) yrkar 

att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller 
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras 
till Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och 
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken."  i 
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024  

att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig 
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället 
hanteras i cykelplan 

Morgan Gustafsson (S) yrkar att investering för uppgradering av pråm ska vara 
1 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med yrkandena. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten 



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

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

KS/2020-0135

KSau § 254 Etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag 
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF 
2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera Vision 
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål 
för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta preliminära 
etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella 
synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. 
Två svar har inkommit till diariet. 

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter 
som framkom vid de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och synpunkter från 
nämnderna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av kommundirektör Mats Brocker
Förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

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

Att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-21 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Etappmål 2021-2022

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

Att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och 
förtydliga den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom 
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta 
fokusområdena med etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta 
preliminära etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med 
eventuella synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den   
1 september 2020. Två svar har inkommit till diariet. 

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de 
synpunkter som framkom vid de workshops som genomfördes har 
sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och 
synpunkter från nämnderna. 

Ärendet

Nedan framgår kommundirektörens samlade förslag där synpunkter och förslag 
från remissvar från partierna och synpunkter från nämndernas workshops har 
vävts in. I bilaga till denna tjänsteskrivelse framgår vilka förändringar som har 
gjorts i de preliminärt beslutade målen.

1. Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i 
morgon.
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2020-10-21 Ärende: KS/2020-0135

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.

Förväntat resultat:

1. Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
2. Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad. 
3. Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

2. En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att 
alla ska lyckas i skolan. 

Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem 
goda möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet.

Förväntat resultat:

1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
2. Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.
3. Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.
4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

3. Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i 
Strömstad.

Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 

Förväntat resultat: 

1. Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
2. Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
3. Ett ökat utbud av digitala tjänster.

4. En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och  
för kommande generationer. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.

Förväntat resultat:

1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och 
medborgardialog.

2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.
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3. Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god 
bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.

Perspektiv

Barnperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv, 
Juridiskt perspektiv

Ärendet berör samtliga av ovanstående perspektiv då etappmålen kommer att 
styra hur kommunens verksamheter ska utvecklas under kommande år. 
Kommunfullmäktige ska besluta om mål för god ekonomisk hushållning i enlighet 
med kommunallagen vilket utgör grund för kommunens prioritering av resurser 
och styrning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-14
Preliminärt beslutade etappmål 2021-
2022 med revideringar

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

Klicka eller tryck här för att ange 
text.
Klicka eller tryck här för att ange text.

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



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

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

KS/2020-0524

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna framlagd Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiska 
processer.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-10-21
Förslag till årsplan 2021

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

att godkänna framlagd Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiska 
processer.

Beslutet skickas till
KS-diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-10-21 Ärende: KS/2020-0524
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Årsplan 2021 för sammanträden  och ekonomiprocesser

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

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Sammanfattning av ärendet
Årsplan är föreslagit enligt bifogat bilaga. 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Förslag till årsplan 2021

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

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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Beslutet skickas till
KS-diariet
Samtliga förvaltningar och nämnder



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

Sammanträden
Samråd bokslut/budget, not 1 8-9/3 4-5/10
Dialogmöte, not 2 2/2,3/2 1/6, 2/6 24/8, 25/8 16/11, 17/11
KSAu sammanträden, not 3 13,20,27 10,17,24 17,24 7,14,21,28, 12,19,26 1,9 11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,17,24 1,8

ÅR-20 DR T1 DR T2 M&B-22
Kommunstyrelsen sammanträden, not 4 3/2 3/3 14/4 8/6 25/8 29/9 27/10 1/12

Kommunfullmäktige sammanträden, not 5 18/2 25/3 29/4 22/6 9/9 14/10 11/11 16/12
Kommunfullmäktiges presidium, not 6 8/2 15/3 19/4 11/6 30/8 4/10 1/11 6/12

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

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

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

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

1440-1600 Budgetberedning, Ksau



ÅRSPLAN KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMISKA PROCESSER 2021  Sida 2 av 2     
2021 jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Överföring av investeringsbudget
Pol behandlad investeringsbudget till EK senast 15/1 14:e
Invest.bud. i KSAu 27/1
Invest.bud. i KS 3/2
Invest.bud. i KF 18/2

Intern styrning och kontroll
Sammanställd rapport för KS-uppsiktsplikt 14/4
Bokslut/årsredovisning
Mallar och anvisningar klara 15/11
Definitiv stängning bokslut 14/1
Texter till förvaltningsberättelsen till EK 22/1
Förv. underlag till bokslutskommuniké 25/1
Specifikationer till EK senast 12/2
Pol behandlad vsh-ber till EK senast 1/3 14:e
Samråd bokslut/budget, se not 1 8-9/3
Bokslut/ÅR i KSAu+ evt direktjustering av protokoll 24/3
Bokslut/ÅR i KS 14/4
Bokslut/ÅR i KF 29/4

Delårsrapport/prognos
Definitiv stängning delår 7/5 8/9
Pol behandlad rapport till EK 27/5 30/9
Beredning KSAu + evt direktjustering av protokoll 1/6 13/10
Beslut i KS 8/6 27/10
Beslut i KF 22/6 11/11

Mål & Budget 2020-2023
Budgetsamråd politiska grupperingar 15-16-17/2
Samråd bokslut/budget, se not 1 9-10/3 4-5/10
Planeringsförutsättningar o mallar, BB preliminära ramar 17/3
Budgetdialog 31/5
Budgetsamråd politiska grupperingar 14-15-16/6
Inlämn nämndsunderlag Mål&Budget 30/9
Förslag Mål&Budget i KSAu + evt direktjustering av protokoll 20/10
Beslut Mål&Budget i KS 27/10
Beslut Mål&Budget i KF 11/11
Vsh-plan & Internbudget nämnd dec
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

KS/2017-0030

KSau § 248 Övrig fråga - Multifunktionellt kök

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

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

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

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

Protokollsanteckning

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

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

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

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

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

Båda köken är i behov av renovering och ska enligt uppgift bli ca 10 Mkr billigare, 
än att bygga ett nytt multifunktionellt kök. Ekonomin talar för att en renovering av 
köken bör ske. Att ha två tillagningskök i ställer för ett multifunktionellt, ger en 
större säkerhet och en ökad flexibilitet för den framtida mattillagningen till 
kommunens måltidsverksamheter.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Diariet



 

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

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD

 

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

KF § 30                                             Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

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

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att det genomförs en kompletterande utredning med syfte 
att i hög grad erbjuda våra brukare nylagad mat. 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att tillagningsköken på Beateberg, Solbo och Jägaren 
iordningställs för att ge de boende direktlagad mat. 

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

Hans-Inge Sältenberg (C), Elisabeth Johansson (C), Bengt Bivrin (MP), Peter Dafteryd (C), 
Tore Lomgård (C), Margaret Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD

 

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

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

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar JA 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar NEJ 
 
Omröstningen utfaller med 20 ja-röster och 17 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Ronnie Brorsson (S) 
yrkande.  
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Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD
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Omröstningsprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE § 30 
Utredning multifunktionellt kök Beslutsgång 1 

Vid omröstning 

Namn            Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X 
2 Peter Dafteryd C  X  
3 Margareta Fredriksson L  X  
4 Lena Martinsson S   X 
5 Åsa Torstensson C  X  
6 Siwert Hjalmarsson M Ingen ersättare   
7 Karla Valdevieso MP  X  
8 Mattias Gustafsson SD   X 
9 Jan Vidar Seljegren S Ligia Morales Ahlgren  X 
10 Anna-Lena Carlsson C  X  
11 Lars Tysklind L  X  
12 Marie Rask S   X 
13 Bengt-Göran Bergstrand M   X 
14 Hans-Inge Sältenberg C  X  
15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X 
16 Bengt Bivrin MP  X  
17 Merry Johansson S   X 
18 Fredrik Eriksson SD   X 
19 Anders Olsson L  X  
20 Sveza Daceva Filipova C  X  
21 Bengt Simonsson Fröjd S   X 
22 Stefan Jensen KD Roland Wiklander X  
23 Morgan Gutke C  X  
24 Eva Borg M Anders Ekström  X 
25 Ingemar Nordström L Anette Andersson X  
26 Mats Granberg S   X 
27 Andreas Nikkinen MP  X  
28 Elisabeth Johansson C  X  
29 Terry Bergqvist S Lena Sundberg  X 
30 Ulf Johansson SD   X 
31 Tore Lomgård C  X  
32 Mette H Johansson L Håkan Eriksson X  
33 Leif Andersson S Olle Westling  X 
34 Kurt Andersson M Ingen ersättare   
35 Lars Åke Karlgren V   X 
36 Peter Sövig S   X 
37 Anders Karlsson MP David Nikkinen X  
38 Anne-Lise Lindmark L  X  
39 Peter Heie Ordförande C  X  
   Summa 20 17 
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 Kommunfullmäktige  
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande att tillagningsköken på Beateberg,  
Solbo och Jägaren iordningställs för att ge de boende direktlagad mat, mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår Ronnie Brorsson (S) yrkande. 

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

Vid omröstning 

Namn            Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X 
2 Peter Dafteryd C  X  
3 Margareta Fredriksson L  X  
4 Lena Martinsson S   X 
5 Åsa Torstensson C  X  
6 Siwert Hjalmarsson M Ingen ersättare   
7 Karla Valdevieso MP  X  
8 Mattias Gustafsson SD   X 
9 Jan Vidar Seljegren S Ligia Morales Ahlgren  X 
10 Anna-Lena Carlsson C  X  
11 Lars Tysklind L  X  
12 Marie Rask S   X 
13 Bengt-Göran Bergstrand M   X 
14 Hans-Inge Sältenberg C  X  
15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X 
16 Bengt Bivrin MP  X  
17 Merry Johansson S   X 
18 Fredrik Eriksson SD   X 
19 Anders Olsson L  X  
20 Sveza Daceva Filipova C  X  
21 Bengt Simonsson Fröjd S   X 
22 Stefan Jensen KD Roland Wiklander X  
23 Morgan Gutke C  X  
24 Eva Borg M Anders Ekström  X 
25 Ingemar Nordström L Anette Andersson X  
26 Mats Granberg S   X 
27 Andreas Nikkinen MP  X  
28 Elisabeth Johansson C  X  
29 Terry Bergqvist S Lena Sundberg  X 
30 Ulf Johansson SD   X 
31 Tore Lomgård C  X  
32 Mette H Johansson L    
33 Leif Andersson S Olle Westling  X 
34 Kurt Andersson M Ingen ersättare   
35 Lars Åke Karlgren V   X 
36 Peter Sövig S   X 
37 Anders Karlsson MP David Nikkinen X  
38 Anne-Lise Lindmark L  X  
39 Peter Heie Ordförande C  X  
   Summa 19 17 
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Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ab Strömstadslokaler 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 



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

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

KS/2017-0030

KSau § 246 Ombyggnation måltidskök

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att ställa sig bakom den föreslagna turordningen av vilket/vilka kök som ska 
renoveras först samt

att beställningen av renoveringen verkställs.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnation av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras först, 
därefter Solbo och slutligen Beateberg.

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. Barn- 
och utbildningsnämnden har ställt sig bakom den nya föreslagna turordningen av 
vilket/vilka kök som ska renoveras först samt beslutat att prioriteringsordningen 
ska förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-09-22 § 84
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 av verksamhetschef Agneta Kullberg

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom den föreslagna turordningen av vilket/vilka kök som ska 
renoveras först samt

att beställningen av renoveringen verkställs.

Beslutet skickas till
Diariet
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 BUN/2020-0115 

BUN § 84 Ombyggnation 2020 - Måltidskök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 att nämndens tidigare beslutade turordning (BUN 2020-04-21) för 

renovering av tillagningsköken uppdateras utifrån nuvarande situation, 
 att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök, 

följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren, 
 att ställa sig bakom genomförandeplanen som beskriver hur mat och 

personalsituationen löses under perioden då köket i Solbogården 
renoveras, 

 att barn- och utbildningsnämndens senaste prioriteringsordningar ska 
förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnation av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras först, 
därefter Solbo och slutligen Beateberg. 

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. Om 
renoveringen av tillagningsköken ska starta med Solbogården så behöver barn- 
och utbildningsnämnden ställa sig bakom den nya föreslagna turordningen av 
vilket/vilka kök som ska renoveras först. Till ärendet bifogas en kort summering 
och förslag av genomförandeplan för matlagning och personalsituation under och 
efter Solbogårdens renovering. 

Ersättaren Andreas Hansson(C) och ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) anser att 
beslutsunderlaget kring kostnader är otydliga. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
BUN § 44 2020-04-21 - Genomförande av den i budgeten för 2019 beslutade 
ombyggnationen av köken 
Genomförandeplan 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 att nämndens tidigare beslutad turordning (BUN 2020-04-21) för 

renovering av tillagningsköken uppdateras utifrån nuvarande situation, 
 att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök, 

följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren, 
 att ställa sig bakom genomförandeplanen som beskriver hur mat och 

personalsituationen löses under perioden då köket i Solbogården 
renoveras, 

 att barn- och utbildningsnämndens senaste prioriteringsordningar ska 
förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Strömstadbyggen AB  



Datum 2020-09-14
Sida 1 (1)

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

Ombyggnation 2020 Måltidskök
Genomförandeplan gällande renovering Solbogårdens kök

Till Solbogården skickas det 45 – 50 portioner middagsportioner från Beatebergsgårdens 
kök. Frukost och kvällsmål tillagas på plats. 

Det finns enligt uppgift från Socialförvaltningen ingen plan på att Solbogården ska utöka 
sina platser.

Renoveringen kommer startas i januari 2021. Detta för att ta hänsyn till de boende på 
Solbogården med anledning av jul- och nyårshelger.

Beräknad tid för renoveringen är planerad till 3-4 månader. Inga av kökets lokaler kommer 
kunna användas under renoveringen. I den gamla matsalsdelen som nu delvis är 
kontorslokaler kommer kyl- och frysskåp placeras som förråd av vissa livsmedel.
Under renoveringen kommer Sjukhusköket vara öppet alla dagar i veckan. Detta för att 
kunna bistå Beatebergårdens kök.

Frukost kommer tillagas i Sjukhusköket och köras till Solbogården. Middag inkl. dessert 
lagas som idag i Beatebergårdens kök och kommer packas på så vis att vagnarna kan köras 
direkt ut till respektive avdelning. Sjukhusköket kommer även bistå med tillagning av 
kvällsmålet till Solbogården. Kökspersonal som idag arbetar i Solbogårdens kök kommer 
arbeta i Sjukhusköket under tiden för renoveringen.

Planen är att under renoveringstiden för alla tre köken inom äldreomsorgen, kommer 
ansvariga kökschefer se över hela måltidsverksamheten personal för att säkerställa att 
kökspersonal med rätt kompetens arbetar i rätt kök. 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-09-11 Ärende: BUN/2020-0115
BUN - Kost och städ

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

,

Barn- och utbildningsnämnden

Ombyggnation 2020 - Måltidskök

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta

− att nämndens tidigare beslutad turordning (BUN 2020-04-21) för 
renovering av tillagningsköken uppdateras utifrån nuvarande situation,

− att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök, 
följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren,

− att ställa sig bakom genomförandeplanen som beskriver hur mat och 
personalsituationen löses under perioden då köket i Solbogården 
renoveras,

− att barn- och utbildningsnämndens senaste prioriteringsordningar ska 
förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnation av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras först, 
därefter Solbo och slutligen Beateberg. 

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. Om 
renoveringen av tillagningsköken ska starta med Solbogården så behöver barn- 
och utbildningsnämnden ställa sig bakom den nya föreslagna turordningen av 
vilket/vilka kök som ska renoveras först. Till ärendet bifogas en kort summering 
och förslag av genomförandeplan för  matlagning och personalsituation under och 
efter Solbogårdens renovering. 

Ärendet

En utredning av multikök och tillagningskök har genomförts och presenterats för 
kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden under 2017. För att 
komma vidare med renovering av tillagningsköken så genomförde 
arbetsutskotten i socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, 
tillsammans med dåvarande förvaltningschef samt kostchef, två dialogmöten 
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2020-09-11 Ärende: BUN/2020-0115

under våren 2019 (19/3, 10/4). Efter diskussioner kom gruppen fram till att nästa 
steg var att:

1) Utreda kostnaderna för att ställa om befintliga kök på Jägaren och Solbo för 
tillagning, samt kostnaderna för upprustning av Beatebergsköket 

2) Utreda personal- och driftskostnader vid tillagning av måltider på Jägaren, 
Solbo och Beatebergsköket. 

Kostnadsberäkningarna för att ställa om befintliga kök föreslogs genomföras av 
Strömstadslokaler och kostnadsberäkningarna för personal- och drift föreslogs tas 
fram av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnationen av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras 
först, därefter Solbo och slutligen Beateberg. 

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. 
Upplägget kring ombyggnationen har förankrats med socialförvaltningen och 
måltidsverksamheten samt med bolagets styrelse. 

Om renoveringen av tillagningsköken ska starta med Solbogården så behöver 
barn- och utbildningsnämnden ställa sig bakom den nya föreslagna turordningen 
av vilket/vilka kök som ska renoveras först, samt förankra detta med 
kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Ekonomichef Carsten Sörlie har 
som ansvarig för kommunens övergripande lokalfrågor lyft denna fråga (2020-09-
09) med kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.

 Till ärendet bifogas en kort summering och förslag av genomförandeplan för  
matlagning och personalsituation under och efter Solbogårdens renovering. 
Solbogårdens kök planeras att renoveras med start i januari 2021. Beräknad 
renoveringstid 3-4 månader. Därefter planeras ombyggnation av Beatebergårdens 
kök samt Jägarens kök. Strömstadsbyggens kostnadsberäkningar för renoveringen 
av tillagningsköken motsvarar 1,3 mkr för Jägarens kök och 2,4 mkr för Beateberg. 
Något startdatum för de två senare renoveringarna är ännu inte satta.

Under renoveringarna av äldreomsorgens kök kommer Sjukhusköket användas i 
större utsträckning än idag. Kökspersonal inom Beatebergsgårdens köksområde 
kommer under renoveringstiden till stor utsträckning arbeta i Sjukhuskökets 
köksområde.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.
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2020-09-11 Ärende: BUN/2020-0115

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Inom ram:

• Inköp utrustning (värmeskåp) 120 tkr
• Drivmedel (bensin, diesel) 10 tkr

Utökad hyreskostnad belastar socialnämndens budget.

Under renovering av Solbogårdens kök behöver måltider packas klart till 
respektive avdelning redan i tillagningsköket. För att maten ska hålla de krav som 
ställs gällande varmhållning behöver det fraktas i värmevagnar. Värmevagnarna 
kommer kunna användas vid de två övriga renoveringarna. Därefter för 
mattransporter inom skola och förskola. 

Under renoveringen kommer mattransporter dagligen behöva köras till 
Solbogården. Varje dag kommer frukost och kvällsmål köras från Sjukhusköket till 
Solbogården.

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

Juridiskt perspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11
Genomförandeplan renovering Solbogårdens tillagningskök 
BUN § 44, 2020-04-21
Förslag till utredningsfrågor 2019-04-09

Agneta Kullberg
Verksamhetschef Måltid-/städenheten
0526-19458
agneta.kullberg@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Ärendet
gary@stromstadslokaler.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

KS/2020-0497

KSau § 244 Kostnadsutredning Crusellska

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att som en humanitär åtgärd låta de boende bo kvar under vårterminen och 
därmed förlänga hyresavtalet med Strömstadslokaler till och med 2021-06-30.

att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka och återkomma med förslag 
hur kostnaden på totalt drygt 880 000 kr ska finansieras.

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förutsättningar för 
kommunen att ge ytterligare stödåtgärder till de berörda.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-25 KSau § 195 att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram;

• En utredning för kostnaden att låta de asylsökande ungdomarna bo kvar i 
studieboendet Crusselska vårterminen 2021. 

• Utredningen skall också innehålla vad kostnaden kan bli ifall kyrkan inte 
kan fortsätta finansiera sin del. 

• Kommundirektören Mats Brocker gav integrationssamordnaren Thomas 
Niklasson uppdraget att utreda frågan.

Kostnaderna blir; 

Strömstad kommuns kostnad till totalt  882232kr Svenska kyrkan har ingen 
finansiering av kostnaden, 25% stödfunktion i boendet. 

 (inkl. hyra studieboendet Crusselska,  fadderhemsverksamhet och  25% tjänst) för 
perioden 2021-01-01 – 2021-06-15

Svenska kyrkans tidigare finansiering av 25% stödfunktion i studieboende 
motsvarar cirka 70 tkr för perioden. Strömstads kommun exklusive 
stödfunktionen för perioden 2021-01-01—2021-06-15 blir 797 323. (inkl. hyra 
Crusselska och fadderhemsverksamhet)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-17 av integrationssamordnare Thomas Niklasson

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsen mottager informationen i tjänsteskrivelsen för vidare 
handläggning och beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-07

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden yrkar på att som en humanitär åtgärd låta de boende bo kvar under 
vårterminen och därmed förlänga hyresavtalet med Strömstadslokaler tom 2021-
06-30, att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka och återkomma med 
förslag hur kostnaden på totalt drygt 880 000 kr ska finansieras samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förutsättningar för 
kommunen att ge ytterligare stödåtgärder till de berörda.

Beslutet skickas till
Diariet
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Socialförvaltningen 20200917 Dnr: SN/2019-
Thomas Niklasson
Integrationssamordnare

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

2020-08-28 beslutar KSau att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram 
en utredning för kostnaden att låta de asylsökande ungdomarna bo kvar i 
studieboendet Crusellska vårterminen 2021. Utredningen ska även ta med 
kostnaden om kyrkan inte kan fortsätta finansiera sin del. Uppdraget att 
handlägga frågan läggs till integrationssamordnaren på socialförvaltningen 

Socialförvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen mottager informationen i tjänsteskrivelsen för vidare 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-25 KSau § 195 att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram;

• En utredning för kostnaden att låta de asylsökande ungdomarna bo kvar i 
studieboendet Crusselska vårterminen 2021. 

• Utredningen skall också innehålla vad kostnaden kan bli ifall kyrkan inte 
kan fortsätta finansiera sin del. 

• Kommundirektören Mats Brocker gav integrationssamordnaren Thomas 
Niklasson uppdraget att utreda frågan.

Kostnaderna blir; 

Strömstad kommuns kostnad till totalt  882232kr Svenska kyrkan har 
ingen finansiering av kostnaden, 25% stödfunktion i boendet. 
 (inkl. hyra studieboendet Crusselska,  fadderhemsverksamhet och  25% 
tjänst) för perioden 2021-01-01 – 2021-06-15

Svenska kyrkans tidigare finansiering av 25% stödfunktion i studieboende 
motsvarar cirka 70 tkr för perioden. Strömstads kommun exklusive 
stödfunktionen för perioden 2021-01-01—2021-06-15 blir 797 323. (inkl. 
hyra Crusselska och fadderhemsverksamhet)

Ärendet
Kontakter tagna i ärendet med berörda parter som haft någon form av roll i 
ärendet utöver socialnämnden och kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef kommunledningen, Kjell Andersson, ekonomichef- 
Strömstadslokaler,  Joakim Möller, verksamhetschef- socialförvaltningen, Marcus 
Pettersson, utvecklingsstrateg- socialförvaltningen, Stefan Mortensen, diakon-  
Svenska kyrkan, Marita Gustafsson, boendevärd- svenska kyrkan. 

Till; Kommunstyrelsen- KSau
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Socialförvaltningen 20200917 Dnr: SN/2019-
Thomas Niklasson

Bakgrund
Den nya gymnasielagen i korthet (Se juridiskt perspektiv nedan)
Migrationsverket har det formella ansvaret för alla som fyllt 18år, asylsökande och 
tillståndssökande unga vuxna, inkl. de som studerar på gymnasiet. 
Under 2018 kunde ungdomar, som inte hade fått verkställda beslut på sin asyl- 
ansökan och som hunnit fylla 18år under väntetiden, ansöka om 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Sista dagen för att ansöka var 30 
september 2018. De personer som fick uppehållstillstånd, gavs genom lagen 
möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att fortsätta sina studier. I 
lagen finns krav och förutsättningar som måste uppfyllas för att uppehållstillstånd 
för studierna ska kunna beviljas. Tillståndssökande enligt nya gymnasielagen 
anvisades inte till en kommun utan kunde välja var de ska bo/studera. De som fått 
uppehållstillstånd  kan ansöka om studiemedel. Rätt att arbeta föreligger. När den 
enskilde är klar med sina studier har hen 6 månader på sig att få tag i ett arbete 
som medför att den enskilde kan försörja, vilket kan ge rätt att stanna kvar i 
Sverige. 

AAnsvar, formalia och roller i förhållande till de s.k. gymnasiestuderande

Migrationsverket (MV ) ansvarar för:
• Asylsökande och som fyllt 18 år räknas  som vuxna 
• Tillståndssökande enligt gymnasielagen som fyllt 18 år
• Ansvaret omfattar dagsersättning, boende och kost bl.a.  

Strömstads kommun ansvarar för:
• Inget formellt ansvar i förhållande till aktuell målgrupp. 
• Strömstads kommun har tagit  ett humanitärt åtagande för aktuella individer

Barn och utbildningsförvaltningens roll
• Att ge utbildning till de unga vuxna individerna som skrivelsen avser
• BUF ersätts enligt 3a § asylersättningsförordningen, för asylsökande elever 

som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder.
• Ansöka om schablonbeloppet 119100kr per år från 2018 till och med 2020.
• Ansöka inom sex månader efter det kvartal som eleven genomgått utbildning.
• Schablonbeloppet avser kostnader för undervisning, skolskjuts, pedagogiskt 

stöd, elevhälsa, måltider och administration   

Socialförvaltningens roll 
• Administrera tillfälliga kommunstödet 2017—2019. För 2020 finns inget stöd. 
• Administrerar och följa upp hyresavtalet med Strömstadslokaler avseende 

studieboendet Crusselska
• Administrerar och följa upp fadderhemsverksamheten

Svenska kyrkans roll
• Ge stöd till de unga vuxna i studieboendet Crusselska
• Följa upp fadderhemsverksamheten
• Finansiera en deltidstjänst som stödresurs för målgruppen 2018--2019
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Socialförvaltningen 20200917 Dnr: SN/2019-
Thomas Niklasson

Tillfälligt kommunstöd 2017—2019 (Se juridiskt perspektiv nedan)
Under 2017–2019 kunde Sveriges kommuner rekvirera tillfälligt kommunstöd av-
seende gymnasiestuderande enligt nya gymnasielagen. Kommunstödet skulle ge 
kommunerna möjlighet att låta unga asylsökande som fyllt 18 år bo kvar i vistelse-
kommunen under asylprocessen. En fördelningsnyckel beloppet som kommunen 
kunde få, utan villkor. Alternativet hade varit, en flytt från kommunen det rotat 
sig i till Migrationsverkets boenden samt byta skola. 

Strömstads kommun tillfälligt kommunstöd 
• 2 747460kronor under tre år  
• 2017; 793917, 2018; 524780, 2019; 1032201. 
• 2020 fanns inget kommunstöd för ändamålet och ej heller för 2021..

Kort om situationen och bakgrunden gällande studieboendet Crusselska
• Hyresavtalet mellan Socialförvaltningen och Strömstadslokaler är uppsagt och 

gäller inte efter 2020. 
• Socialförvaltningens roll har endast varit av administrativ karaktär sedan 2018
• Berörda personer i studieboendet, samt i fadderhemmen informerades i 

samband med att hyresavtalet sades upp och letar efter alternativa boenden.  
• Följsamhet i avtalen med fadderhemmen i förhållande till kommunens 

hyresavtal för studieboendet Crusselska måste avvägas. 
• Crusselska blev 2015-09-16 en del av Strömstad kommuns lösning på 

mottagandet av ensamkommande barn, verksamheten avvecklades inför 
2018.

• Hyreskontrakt upprättades mellan Strömstadslokaler, Göran Wallo och 
socialförvaltningen, Maria Reinholdsson, för 2015-09-16 – 2020-12-31.

• Kostnad: 1 400000kr per år, 116 667kr/månad, justering när alla kostnader för 
upprustning av fastigheten är kända. Totalyta som förhyrs är 540 kvm. men 
den konkreta nyttjandemöjligheten blev betydligt mindre. 

• Uppsägning: 9 månader före utgång, annars förlängs kontraktet med 5 år.
- AB Strömstadslokaler ansvar; uppvärmning, bränsle, vatten, varmvatten, 

avlopp, inredning, snöröjning, underhåll, skattskyldighet för moms. 
- Hyresgästens ansvar; el, trappstäd, sophämtning, fönster- och dörrskador,  

skyltar, åtgärder som försäkringsbolag, miljö- hälsoskydd, 
byggnadsnämnd, eller annan myndighet kan komma att kräva

• 2017-11-08 tjänsteskrivelse till socialnämnden att begära av kommunstyrelsen 
att det tillfälliga kommunstödet ska användas för att målgruppen ska kunna 
bo kvar och fullfölja sina studier enligt den tillfälliga lagen.

• Strömstads kommun varken hade eller har inget formellt ansvar för boendet, 
fadderhemsverksamhet eller andra stödinsatser för målgruppen

• Strömstads kommun har ingen formell kännedom om personerna som berörs 
mer än de uppgifter skolan har om studierna.

• Barn och utbildningsförvaltningen  ansvarar för utbildningsinsatser, en 
kostnad BUF kan återansöka enligt schablon

• Från tidigt 2018 har Strömstads pastorat nyttjat Crusselska för studieboende 
till aktuell målgrupp, gymnasiestuderande +18. 

• Det bor 2020-09-01, 10 unga vuxna på Crusselska samt 6 i fadderhemmen
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Socialförvaltningen 20200917 Dnr: SN/2019-
Thomas Niklasson

Ekonomiskt perspektiv
Hur förslaget kommer påverka nämndens och verksamhetens ekonomi
• Socialförvaltningen saknar medel för aktuell målgrupp då det tillfälliga 

kommunstödet endast sträckte sig fram till och med 2019.
• Det tillfälliga kommunbidraget täckte delar av socialförvaltningens hyres- 

kostnad tiden 2017—2019, kommunbidraget upphörde inför 2020 men 
hyreskostnaden kvarstod.  

• Socialförvaltningen kommer under en framtid ha löpande kostnader för 
mottagande, integration, etablering av nyanlända flyktingar och nyanlända 
medborgare i Strömstad. 

• Strömstadslokaler har fått hyresintäkter 1,4 miljoner enligt avtal med 
socialförvaltningen årligen 2015-09-16 till och med 2020.

• Hyresintäkterna täcker inte kostnader som Strömstadslokaler har haft för 
inköp av fastigheten. Strömstadslokaler ser även framtida kostnader 
beroende på vad lokalen ska användas till. 

• 2020-09-01 bor det 10 unga vuxna på Crusselska. De letar aktivt individuella  
boendelösningar sedan en tid tillbaks.  

• Endast nedre delen av boendets totala 540kvm, kan nyttjas för boende då 
brandsäkerheten inte är tillräcklig för boende på övervåningen. 

• 11667kr/månad är hyreskostnaden per person för ett mindre studentrum,  
tillgång till kök, tvätt och gemensam yta. Blir det färre än 10 personer kvar 
stiger kostnaden per person. 

Specificerad beräkningsgrund på totala 882232kr för vårterminen 2021
Totalt utifrån nuvarande underlag kommer det att kosta  Strömstads kommun  
882232 kronor för hyra av studieboendet Crusselska, 2021-01-01—2021-06-15. 
Kostnaden inkl. fadderhemsverksamhet, stöd i boendet och administration.  
Vårterminen är slut 10 juni, beräkningen avser tiden fram till och med 15 juni, en 
respit med 4 dagar för utflyttning efter avslutad skolgång.
o Hyreskostnaden för Crusselska blir med rådande avtal 642000kr för perioden 

2021-01-01—2021-06-15, 116667/månad, 11667/individ och månad. 
o Fadderhemsverksamhet blir 155232kr för samma period beräknat på 6 

individer 4480kr/ 5,5 månader + 224kr/månad/individ i administration  
o Kostnaden för en 25% som stödfunktion i boende är 70000 inkl. (po)
o Övriga kostnader uppskattas till 15 000

Hur förslaget ska finansieras
I uppdraget begärs inget förslag. Om lokalen efter 2020 ska användas till andra 
ändamål är det möjligt för hyresvärden att få tillgång till lokalen.

Barnrättsperspektiv
• Utgår från FNs barnkonvention

Vid 18 år upphör man i deklarationens mening med att vara barn. Gällande aktuell 
målgrupp, unga vuxna, var barn då dom kom till Strömstad. Av den anledningen 
finns det en särskild humanitär grund för frågans aktualitet. 

• Hur förslaget påverkar de unga
Beslutet som kommunen tar bedöms ha en mycket stor påverkan på varje individ 
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Har de unga givits möjlighet till delaktighet och inflytande
Personerna beslutet avser känner väl till situationen och gör sitt yttersta i 
dagsläget för att hitta alternativa boenden inför sin sista termin våren 2021.

Juridiskt perspektiv och förordningar. 
Kommunallagen (2017:725) är en lag som reglerar kommunernas och regionernas 
organisation och ansvarsområden. Bland annat kan man läsa; Att kommunen 
saknar lagligt stöd att fördela kommunbidraget till enskilda individer. Det bedöms 
som möjligt att kommunen låter förening/organisation administrera ansökningar 
och utbetalningar av medel till enskilda individer
Migrationsverkets lagar och förordningar i frågan
• https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-

ersattning/Tillfalligt-kommunstod-som-betalas-ut-utan-ansokan
• https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-

ersattning/Sok-ersattning-for-asylsokande/Ersattning/Elever-som-paborjat-
nationellt-program-efter-18-ars-alder.

• https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-
ersattning/Tillfalligt-kommunstod-som-betalas-ut-utan-ansokan

Sverige kommuner och regioner anger ramar för ersättning till fadderhem 
skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochung
a/familjehemsvard/omkostnadsersattning

Folkhälsoperspektiv
Hur förslaget väntas påverka hälsofrågor, trygghet, säkerhet, delaktighet, 
inflytande och jämlikhet.
Beslutet i frågan påverkar de som berörs då det får en stor, kanske avgörande 
betydelse för några av de unga vuxnas framtida livssituation De som berörs bär i 
varierande omfattning på en psykosocial oro sedan en lång tid tillbaks. 

Beslutsunderlag

Finns vid begäran underlag som legat till grund tidigare i ärendet

Thomas Niklasson
Integrationssamordnare
0526-192725, 070-2227280
Thomas.niklasson@stromstad.se

Klicka här för att ange text.

Mats Brocker
Kommundirektör
0526-19208
Mats.brosker@stromstad.se
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-28

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

KS § Anmälningsärenden

Förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:
1. Protokoll från styrelsemöte med AB Strömstadsbyggen 20-09-01, KS/2020-0040
2. Protokoll från styrelsemöte med AB Strömstadsbyggen 20-09-10, KS/2020-0040
3. Fyrbodals direktionsmöte i korthet 2020-06-18, KS/2019-0725
4. Fyrbodals förbundsdirektions sammanträdesprotokoll 2020-09-24, KS/2019-
0725
5. Två låneavtal Kommuninvest -AB Strömstadslokaler 2020-05-15, KS/2020-0044
6. Reviderad delegationsordning Tekniska nämnden (TN 2020-10-06 § 98), 
KS/2020-0523

Beslutet skickas till
Diariet
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