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Årsredovisning 2013
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 
2013. Här redovisas ekonomiskt resultat och finansiell ställning samt måluppfyllelsen för 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål. I redovisningen finns också en omvärldsanalys samt en 
översikt över resultat och verksamhet per nämnd och bolag.
Det officiella resultatet 2013 uppgår till 33,7 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 15 mil-
joner kronor. Den höga resultatnivån beror på engångsintäkter från tomtförsäljning och återbetalda 
sjukförsäkringsavgifter från åren 2005-2006.  

Det ekonomiska målresultatet uppgår till 10,4 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 11 
miljoner kronor. Detta resultat är rensat för tomtintäkter, realisationsvinster, avsättning till investe-
ringsfond samt kostnader till följd av ändring av redovisningsprincip och uttrycker därmed ett mer 
rättvisande verksamhetsresultat än det officiella.

Kommunens befolkning ökar och verksamheternas volymer likaså. Generellt råder en god anpass-
ningsförmåga i verksamheterna men det förekommer en del budgetavvikelser av vilka ett fåtal är 
bestående. Det handlar främst om trendmässiga kostnadsökningar inom vård och omsorg till följd 
av fortsatt behov av utökad bemanning. Under året har tre nya förskoleavdelningar öppnats, samt 
en tillfällig avdelning, i avvaktan på färdigställande av ny förskola.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål inom elva utvecklingsområden uppnås helt eller delvis.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 38,3 miljoner kronor.

Kommunen I sIffror 2011  2012  2013

Folkmängd 31/12 12 010  12 295  12 480
Primärkommunal skattesats 22,34  21,91  21,91
Årets resultat (Mkr)   
Kommunen 8,2  12,9  33,7
Koncernen 12,1  14,5  38,3
Bruttoomsättning (mkr)   
Kommunen 740,3  768,3  818,5
Koncernen 825,4  862,7  910,1
Investeringar (mkr)   
Kommunen 38,2  38,9  36,2
Koncernen 118,1  108,9  139,4
Balansomslutning (Mkr)   
Kommunen 668,5  698,7  739,4
Koncernen 1 712,1  1 780,9  1 868,0
soliditet inkl.hela pensionsförpliktelsen (%)
Kommunen 20,5  20,4  21,6
Koncernen 12,2  12,2  12,8
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organisationsplan
för strömstads kommun

strömstads kommun
Den kommunala organisationen är en traditionell förvaltningsorganisation där varje nämnd har 
sin förvaltning. Kommunfullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. Kommunsty-
relsen har ett eget ansvarsområde, men har också en samordnande funktion mellan nämnder 
och kommunfullmäktige. I Strömstad finns fem helägda kommunala bolag, varav två är dotter-
dotterbolag. Fyra bolag har gemensam vd.
Antal ledamöter i kommunfullmäktige: 39
Antal ledamöter i kommunstyrelsen: 11 
Antal ledamöter per nämnd: 9 utom Tekniska som har 5
Antal anställda totalt (exkl bolagen): 1 164

Kommunstyrelsen
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strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många syn-
punkter. Det innebär samtidigt att det ställs stora krav på kom-
munens ekonomi och verksamheter. Kommunen ökar i befolk-
ning vilket är positivt. De förväntningar vi alla har påverkar om 
vi blir nöjda eller inte. Vilka förväntningar är realistiska att ha 
på vår kommun?

Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 10,4 Mkr att jäm-
föra med det budgeterade 11 Mkr.
Resultatet innefattar en engångsintäkt på dryga 11 Mkr avseende 
återbetalda sjukförsäkringsavgifter.
Vi kan konstatera att de flesta verksamheterna har en budget i 
balans. Omsorgen har dock fortfarande ett underskott och det 
arbetas med frågan. Analyser och vidtagande av åtgärder i våra 
verksamheter kommer att fortsätta under 2014. Det är ett stän-
digt återkommande arbete och ska så vara. 
Nämndsverksamheten redovisar underskott med 7 Mkr.

2013 års totala resultat uppgår till 33,7 Mkr, vilket främst beror på 
engångsintäkter från tomtförsäljningar inom exploateringsverk-
samheten med 27 Mkr. Större negativa avvikelser är 3 Mkr i extra 
avsättning till pensionsskulden, 3 Mkr i engångskostnader i sam-
band med en omfattande lokalomflyttning som långsiktigt sänker 
hyreskostnaderna, 2 Mkr från avstämning sociala avgifter, samt 2 
Mkr i sänkt kommunal skatteavräkning 2012 och 2013. I slutet av 
året beslutades om 11 Mkr i engångskostnader, som finansieras 
i bokslut. De största posterna avser 6 Mkr i direktavskrivning av 
bokfört värde av tidigare hamninvesteringar på grund av ändrad 
redovisningsprincip, och 4 Mkr avseende avbruten exploatering 
på Triangeln i Skee.

Näringsliv
Ett fortsatt stort intresse och god investeringsvilja finns i Ström-
stad och mycket har hänt under 2013. 

För att möta den ökade efterfrågan och investeringsviljan så är 
det viktigt att kommunen har en god planberedskap. Där har 
stora framsteg gjorts och flera planer finns idag framtagna för 

bostadsändamål. Handels- och industriområdet Bastekärr i Skee 
kommer helt att färdigställas under 2014. Strömstads position i 
framtiden känns stark och vår del av regionen är fortsatt attraktiv. 

Strömstads befolkning ökade 2013 med 185 personer. Det är 
fortsatt högt även om det är färre än 2012. Vi arbetar vidare på 
samma spår som tidigare med bostadsutveckling, och här finns 
anledning att vara optimistisk då ytterligare bostadsprojekt kom-
mer att startas med fler bostäder som följd.

framtid
Jag ser fortsatt ljust på vår kommuns framtid. Det är inte samma 
sak som att den kommunala ekonomins framtid är lika ljus under 
de kommande åren. Det kostar att växa och vi står inför stora och 
intressanta utmaningar. Utökad barnomsorg med tre nybyggda 
avdelningar under 2013 och ytterligare  sex avdelningar under 
2014, kommande aktivitetshall, renovering av stadshuset och 
eventuella hamninvesteringar på bland annat Torskholmen, är 
några av de projekt som kräver stora investeringar. Omsorgens 
framtida behov är en stor utmaning för Sveriges kommuner och 
här är Strömstad inget undantag. Det innebär ett ansvar för såväl 
politiker som tjänstemän att gemensamt verka för en fortsatt po-
sitiv utveckling till gagn för kommunen och dess invånare. 

sammanfattning
En god balans mellan investeringar och driftskostnader är av 
största vikt för att värna kärnverksamheten. 
Ambitionen är att öka antalet invånare. Målet på 13 000 invånare 
år 2015 kvarstår. Orealistiskt har många sagt – svårt säger jag. En 
utmaning och ett konkret och bra mål, även om vi kanske inte 
når helt fram.

Tack till politiker och alla medarbetare för ett bra utfört arbete 
under 2013.

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

fortsatt tillväxt i strömstad
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förutsättningarna och utmaningarna för sveriges kommuner 
ser olika ut. mycket styrs av förändringar i befolkningens vo-
lym och struktur, vilket i sin tur är starkt beroende av tillgången 
till arbete. Befolkningsökningen i sverige år 2013 är den största 
som uppmätts sedan 1946. sju av tio kommuner ökar i volym, 
tjugotalet av dem har växtvärk. Det senare är främst en realitet 
för kommuner i storstadsområden, men även för gränskommu-
nen strömstad.

Utmaningarna för Strömstads kommun handlar mycket om att 
hantera tillväxtens olika effekter, framförallt att ta hand om den 
befolkningsökning som sker här och nu. Samtidigt krävs framför-
hållning inför kommande utmaningar. Enligt prognoserna förvän-
tas andelen äldre öka på lång sikt och i takt med det ökar kraven 
på service och omvårdnad.

fortsatt stark befolkningstillväxt
Under 2013 ökade kommunens befolkning med 185 personer el-
ler 1,5 procent. Jämfört med övriga kommuner i landet innebär 
det plats 21 procentuellt sett. Befolkningsförändringen består av 
födelsenettot (födda minus döda) och flyttnettot (inflyttade minus 
utflyttade). Av landets 290 kommuner hade hela 206 kommuner 
en positiv befolkningsutveckling år 2013, av vilka 112 kommuner 
uppvisade såväl positivt födelsenetto som flyttnetto.

Efter tre års positiv utveckling blev födelsenettot i Strömstad ne-
gativt 2013, minus 3. Även flyttnettot har sjunkit något efter två 
års uppgång. Vissa år uppstår nettoökningen till följd av inrikes 
flyttströmmar, andra år till följd av in- och utvandring. År 2013 var 
invandringsnettot större än inrikes flyttnetto, se tabell här intill. 
Trots detta, av alla dem som flyttade till eller från Strömstad var 
det drygt två tredjedelar som flyttade inom Sverige, och av dessa 
flyttade cirka 60 procent inom Västra Götalands län.

strömstad föryngras 
Befolkningsökningen de senaste åren har medfört en förändrad 
åldersstruktur. Vid en analys framträder en tydlig effekt av de se-
naste årens höga inflyttning och positiva födelsetal. Grupperna 

yngre vuxna och förskolebarn ökar och närmar sig riksgenomsnit-
tet. Inflyttningen kopplas till den goda arbetsmarknaden präglad 
av det geografiska läget nära gränsen till Norge och den attraktiva 
kustmiljö som utgör en magnet för besöksnäringen.

Trendmässigt sker ett närmande till riksgenomsnittet även vad 
gäller att andelen invånare över 80 år minskar. Liksom föregående 
år kan man se att gruppen yngre pensionärer ökar, medan den 
äldre gruppen minskar och mellangruppen är konstant.

Tillväxten ställer krav
För många kommuner inklusive Strömstad, är det framför allt 
flyttnettot som påverkar den totala befolkningsförändringen. Till-
gång till bostäder, sysselsättningsmöjligheter och barnomsorg är 
viktiga faktorer för fortsatt befolkningstillväxt. I Strömstad pågår 
arbete på flera plan för att förbättra framförhållningen inom dessa 
områden. Det gäller bland annat strategier för ökat helårsboende 
i fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, att det kommunala 
bostadsbolaget satsar långsiktigt för att möjliggöra bostadsbyg-
gande som täcker behoven på längre sikt samt utbyggnaden av 
sex nya förskoleavdelningar i den nya stadsdelen Mällby.

För den fortsatta strategiska planeringen finns det behov av mer 
analys av vilka grupper som flyttar till Strömstad, av de nyinflytta-
des skäl att flytta hit samt deras förväntningar på sin nya hemkom-
mun. Fokusgrupper har diskuterats som metod för ändamålet.

Omvärlden och dess påverkan

Ny kommuninvånare - tillgång och utmaning

flyttnetto 2009-2013
strömstad 2009 2010 2011 2012 2013

 Invandrande 205 222 262 259 281
 Utvandrande -156 -145 -135 -143 -143
 Invandringsnetto 49 77 127 116 138
 Inrikes inflyttning 436 462 449 520 497
 Inrikes utflyttning -387 -432 -376 -376 -448
 Inrikes flyttnetto 49 30 73 144 49
 flyttnetto 98 107 200 260 187

Källa: SCB

Befolkning i strömstads Kommun 2001-2013

Källa: SCB

Befolkningens åldersfördelning 2009-2013
strömstad 2009 2010 2011 2012 2013 riket-13

 0-2 3,1 % 35 % 3,5 % 3,8 % 3,7 % 3,6%
 3-6 4,0 % 3,8 % 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,7%
 7-15 8,9 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,0 % 9,6%
 16-19 5,4 % 5,2 % 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,9%
 20-44 29,8 % 29,9 % 29,9 % 30,5 % 31,0 % 32,7%
 45-64 27,6 % 27,2 % 27,1 % 26,5 % 25,9% 25,4%
 65-74 11,3 % 11,6 % 12,0 % 12.0 % 12,3 % 10,7 %
 75-79 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,7 % 3,7% 3,3 %
 80+ 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,0 % 5,7% 5,2 %
 Källa: SCB

12 600
12 400
12 200

12 000
11 800
11 600
11 400
11 200

11 000
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en god arbetsmarknad präglad av det geografiska läget
Arbetsmarknaden är fortsatt god i Strömstad och arbetslösheten 
är låg jämfört med länet och riket i genomsnitt. Det gäller även 
ungdomar 18 till 24 år. Närheten till Norge bidrar till den höga 
sysselsättningen men den innebär också utmaningar, inte minst 
på grund av det högre löneläget på andra sidan gränsen vilket 
försvårar rekryteringen av arbetskraft på den svenska sidan.

Besöksnäringen i vid mening, inklusive shopping, är en motor i 
näringslivet som bidrar till arbetstillfällen och tillväxt även inom 
andra branscher. Handel, hotell och restaurang dominerar stort 
och sysselsätter idag 41 procent av dem som arbetar i Strömstad. 
Det kan jämföras med 16 procent i genomsnitt i länet och i riket.

Under året 2013 utjämnades skillnaderna mellan den norska 
och svenska valutan i hög grad. Detta påverkar Strömstad med 
vår starka gränshandel. Handelns utredningsinstitut, HUI, menar 
dock att konsekvenserna är marginella.* I en rapport från år 2012 
beskrivs de faktorer som påverkar gränshandeln, varvid valutan 
beskrivs ha en begränsad inverkan.

*Källa: Svensk Handel, Den svenska shoppingturismen 2012, sid 36-37

många arbetspendlar
Dagbefolkningen i Strömstad, alla som arbetar i kommunen oav-
sett bostadsort, ökar kontinuerligt och uppgick 2012 till knappt 
6 800 personer. Utöver det arbetspendlar knappt 200 personer 
från Norge till Strömstad, en siffra som har halverats sedan 2004. 
Av alla som arbetade i Strömstad år 2012 var 5 100 personer bo-
satta i kommunen. 1 650 personer från andra svenska kommuner 
(varav närmare hälften från grannkommunen Tanum) pendlade 
till Strömstad för att arbeta. Det är en ökning med 300 personer 
från 2009 och med 800 personer sedan 2004. Drygt 500 av kom-
munens invånare pendlade till andra svenska kommuner, varav 
en fjärdedel till Tanum. Allt fler strömstadsbor arbetspendlar till 
Norge, 2011 uppgick antalet till cirka 900, en ökning med 60 pro-
cent sedan 2004.

Omvärlden och dess påverkan

Konjunkturutsikter för svensk ekonomi
och kommunsektorn
Svensk ekonomi utvecklades fortsatt svagt under 2013, till följd av vikande export 
och investeringar. Tillväxten ökade mot slutet av året då industrins orderingång 
vände upp. Fördubblad tillväxt på våra viktigaste exportmarknader år 2014 för-
väntas leda till ökad export. Investeringarna vänder upp, även i kommunsektorn. 
Flera faktorer bidrar till fortsatt tillväxt i hushållens inkomster och konsumtion. 

Arbetslösheten ligger kvar kring 8 procent trots ökande sysselsättning, då både 
befolkningen och arbetskraftsdeltagandet har ökat kraftigt. Den utvecklingen 
förväntas avta under 2014 och arbetslösheten sjunker något. Löneökningstakten 
ökar från dagens låga nivå, 2,5 procent år 2013. Trots förbättrad sysselsättnings- 
och löneutveckling dämpas skatteunderlagsutvecklingen år 2014 till följd av den 
automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna.

Åren 2015–2017 stabiliseras läget i svensk ekonomi med en arbetslöshet på 
drygt 6 procent. För det krävs en betydligt bättre tillväxt än de senaste åren, 3-4 
procent minst. Bedömningen bygger på en BNP-tillväxt på 2,4 procent på Sveriges 
viktigaste exportmarknader, att svensk export växer över 6 procent årligen samt 
på en stark inhemsk efterfrågan från hushåll, företag och offentlig sektor. 

Kommunernas samlade resultat 2013 uppgick till 11,3 miljarder kronor; huvudor-
saken är återbetalning av sjukförsäkringspremier för 2005-2006. Från 2014 görs 
bedömningen att kommunernas resultat kommer att försämras gradvis om inte 
staten tillskjuter medel för höjning av statsbidragen. Prognosen för 2014 är ett 
resultat på knappt 5 miljarder kronor, motsvarande cirka 1 procent av skatter och 
statsbidrag.

Kostnadstrycket ökar i takt med ökande befolkning och förändring mellan ålders-
grupper. För att klara de ökade behoven inom till exempel grundskolan krävs att 
kommunerna anpassar verksamheter där behoven minskar, så som är fallet inom 
gymnasieskolan de senaste åren.

De långsiktiga prognoserna för kommunsektorns ekonomiska förutsättningar har 
länge varit entydiga, med budskapet att befintliga resurser inte kommer att täcka 
kraven från förväntningar och demografiska behov om ett tiotal år. Att arbeta lång-
siktigt med anpassning till successivt minskande resurser är mindre dramatiskt än 
att tvingas till snabba nedskärningar vid hastigt försämrade förutsättningar.

*Källa: SKL, Sveriges Kommunder och Landsting, MakroNytt 1/2014, februari 2114.

Arbetslöshet i procent av registerbaserad arbetskraft

Tot 18-24 år 2009 2010 2011 2012 2013

	 Riket 16,2 18,0 18,3 17,7 17,2
 VG län 16,1 17,5 17,6 16,6 15,9
 Strömstad 8,5 9,0 8,4 7,9 7,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Tot 16-64 år 2009 2010 2011 2012 2013

	 Riket 7,7 8,7 8,3 8,4 8,5
 VG län 8,0 8,8 8,1 8,2 8,2
 Strömstad 4,7 4,9 4,4 4,6 5,0

Källa: Arbetsförmedlingen
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omvärlden påverkar kommunens verksamhet och ekonomi. 
nedan följer ett urval konkreta exempel på kommande ut-
maningar i kommunens verksamheter, bland annat till följd 
av den utveckling i omvärlden som beskrivits på föregående 
sidor.

fler barn i förskola och skola 
Utbildningsverksamheterna har de närmsta åren att hantera 
fortsatt höga födelsetal och stor inflyttning. Detta innebär stora 
utmaningar inom strategisk lokalplanering och verksamhetsut-
veckling i skola och förskola. För att höja utbildningsnivån i kom-
munen behövs ett fortsatt attraktivt gymnasium och en kommu-
nal vuxenutbildning med utvecklat näringslivssamarbete.

fortsatt högtryck inom plan och bygg
Det råder fortsatt stort tryck på färdigställande av fördjupade 
översiktsplaner, framtagande av detaljplaner samt på snabb och 
effektiv handläggning av bygglovsärenden. Ökningen beror på 
ett antal faktorer; ekonomi i tillväxt, positiv befolkningsutveck-
ling, ökat byggande och nya lagkrav. Det senare inte minst viktigt 
i ett myndighetsperspektiv, då Strömstad är en kustkommun med 
många riksintressen, strandskydd och en ömtålig naturmiljö.

Behov av utbyggda VA-anläggningar
Vatten- och avloppsverksamheten står inför ett antal utmaning-
ar, bland annat en om- och tillbyggnad av Österröds reningsverk 
under åren 2014-2016 i syfte att utöka kapaciteten. Därutöver 
pågår en översyn av hela kommunens VA-nät vari ingår bland an-
nat Koster, södra skärgården samt centrala och norra stadsdelen. 

fortsatt ökande omsorgsbehov
Även omsorgsverksamheten påverkas av olika omvärldsfaktorer. 
Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för bemanning på särskilda 
boenden kommer att öka personalbehovet. Fortsatta struktur-
förändringar inom regionens vårdverksamhet påverkar behovet 
av insatser speciellt inom vård och omsorg. Det handlar bland 
annat om en minskning av sjukvårdsplatser för rehabilitering och 
eftervård.

nya regler för flyktingmottagningen
Från och med år 2014 har Migrationsverket ökade möjligheter 
att anvisa ensamkommande barn till kommunerna, oavsett om 
det finns överenskommelse om mottagande eller ej. År 2014 
införs även ett prestationsbaserat ersättningssystem kopplat till 
kommunernas mottagande. Det påverkar ekonomiskt eftersom 
vi i dagsläget inte har något PUT* -boende att erbjuda.

Kompetenskonkurrens
Flera verksamheter står inför rekryteringsbehov. Det handlar 
främst om specialisttjänster och om att ersätta pensionsavgång-
ar. En del handlar om bristyrken med särskilt stor konkurrens om 
kompetensen. Närheten till Norge utgör en dragningskraft som 
ökar konkurrensen, liksom det perifera geografiska läget i Sve-
rige. Utmaningarna lär inte bli mindre i framtiden, med ökande 
krav på kommunal service.

*PUT = Permanent Uppehållstillstånd

Omvärlden och dess påverkan Omvärlden och dess påverkan
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Omvärlden och dess påverkan

Varje år undersöker sveriges Kommuner och Landsting  kvali-
teten på den service som svenska kommuner tillhandahåller i 
fem olika avseenden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, effektivitet samt kommunen som samhällsut-
vecklare. Totalt används cirka 40 olika mått för att mäta kom-
munernas prestationer inom de olika områdena. resultatet 
kan jämföras med andra kommuner eller med den egna ut-
vecklingen över tiden. 

År 2013 deltog 220 kommuner i mätningen; Strömstad har del-
tagit varje år sedan år 2010. I vissa fall uppvisar kommunen styr-
kor jämfört med andra kommuner, medan det finns flera viktiga 
områden med potential till förbättring och utveckling att arbeta 
vidare med. Här redovisas ett urval av resultaten.

Kommunens tillgänglighet
Ett av de mått som används för att mäta tillgängligheten har 
förbättrats i Strömstad sedan 2012, se tabellen härintill, men 
fortfarande kvarstår förbättringspotential inom flera områden. 
Tillgången till förskoleplats är fortfarande inte tillfredsställande, 
trots att tio nya avdelningar har öppnats de senaste tre åren. Un-
der hösten 2014 kommer sex nya avdelningar att öppna, vilket 
förhoppningsvis ska täcka behoven.

Trygghetsaspekter 
Våren 2014 genomförs nästa Medborgarundersökning. Enligt 
tidigare mätningar upplevs Strömstad som tryggare än genom-
snittet av svenska kommuner vad gäller hot, våld och inbrott. De 
mått som jämför trygghetsskapande faktorer i vissa verksamhe-
ter är oförändrade sedan föregående år.

Delaktighet och information
Strömstad ligger på genomsnittet bland Sveriges kommuner 
när det gäller medborgarnas möjlighet att hitta information och 
svar på sina frågor på kommunens webbplats. Arbetet med in-
förandet av en ny webbplats pågår, vilket förväntas leda till ökad 
tydlighet och förbättrad information. Implementering beräknas 
dock ske först efter 2014 års webbgranskning. 

Kommunens effektivitet
Tidigare mätningar har visat en medelhög eller hög effektivitet 
i Strömstad jämfört med andra kommuner. Dessvärre har flera 
resultat försämrats medan endast ett har förbättrats, varför den 
totala bilden spretar mer än tidigare. Orsakerna till försämring-
arna kommer att analyseras noga. 

Kommunen som samhällsutvecklare
Inom detta blandade område placerar sig Strömstad genomsnitt-
ligt eller bättre. Ett par av de mått som mäts är möjliga att på-
verka från kommunens sida och kan förbättras.

För mer information och jämförelser inom KKiK och det nordbohuslänska nyckeltalssamarbetet 
i sin helhet - se www.stromstad.se.

Kommunala jämförelser

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

2011 2012 20132010

2011 2012 20132010

2011 2012 20132010

Kommunens kvalitet i korthet      Indikator Betyg

Bra resultat - Bibehåll!  5 och 4
medelbra resultat - Bevaka eventuellt åtgärda  3 och 2
svagt resultat - Åtgärda!  1

Din kommuns tillgänglighet
Svar på e-postfråga inom 2 arbetsdagar
Kontakt med handläggare vid enkel fråga via telefon
Gott bemötande vid enkel fråga via telefon
Plats på förskola före eller på önskat placeringsdatum
Väntetid på förskoleplats mellan önskat placeringsdatum och erbjudet
Väntetid på plats i särskilt boende
Väntetid på beslut om försörjningsstöd

Din kommuns effektivitet
Kostnad per barn i förskolan
Nationella prov åk 6, elever som klarat prov i svenska, engelska och matte
Nationella prov åk 3, elever som klarat prov i svenska och matte
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
Kostnad per betygspoäng grundskola
Folkbokförda elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år
Serviceutbud inom särskilt boende
Kostnad per brukare i särskilt boende äldre-omsorg
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst
Kostnad per brukare i hemtjänst äldreomsorg
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende

Din kommun som samhällsutvecklare
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
Antal nya företag per 1000 invånare
Nöjd-Kund-Index avseende företagsklimat, enligt SKL:s Insikten
Sjukpenningtal
Ekologiska livsmedel  i procent
Nöjd Region Index - Helhet, enligt Medborgarundersökningen*)

*) Medborgarundersökningen genomförs hädanefter vartannat år

2011 2012 20132010
Trygghetsaspekter/Delaktighet och
kommunens information
Nöjd Region Index - Trygghet, enligt Medborgarundersökningen*)
Personal-kontinuitet hemtjänst, ju färre antal personal desto bättre
Antal barn per personal i förskola, planerat
Antal barn per personal i förskola, faktiskt närvarande
Webbsidesinformation
Nöjd Inflytande Index - Helhet, enligt Medborgarundersökningen*)
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Omvärlden och dess påverkan

Kommunerna i norra Bohuslän, Tanum, Lysekil, munkedal, 
sotenäs och strömstad, bedriver sedan flera år ett samarbete 
kring nyckeltalsjämförelser. syftet är att påvisa, förklara och 
diskutera likheter och olikheter i prestationer och effekter 
samt uppmuntra till erfarenhetsutbyte och lärande mellan 
kommunerna. 

Jämförelser görs för närvarande inom skola/förskola, omsorg, 
VA, personal, ekonomi samt IT i viss mån. Strömstad uppvisar 
jämförelsevis goda resultat vad gäller elevers trivsel i skolan i 
åk 9, låga kostnader för försörjningsstöd och låga nettokostna-
der för LSS/LASS/Psykatri. Strömstad ligger sämre till vad gäller 
elevers godkända betyg i alla ämnen i åk 9 och antal elever som 
fullföljer gymnasiet inom 4 år samt väntetid för plats inom barn-
omsorg och särskilt boende.  

Grundskolan - andel med godkänt i alla ämnen 
Strömstads kommun visar på en minskning från 82,5 procent 
till 76,1 procent. Det är framför allt andelen elever som inte fått 
godkänt i ämnet matematik som har ökat jämfört med föregå-
ende år. För att öka måluppfyllelsen deltar Strömstads kommun 
från hösten 2013 i den nationella fortbildningssatsningen Ma-
tematiklyftet. Kommungruppen i sin helhet redovisar ett högre 
värde 2013 än 2012.

Gymnasiet - andel som slutför gymnasiet inom 4 år
Strömstads resultat är lägre än riksgenomsnittet med 73 procent 
för 2013. En jämförelse över de senaste tio åren visar att det i 
genomsnitt är 25 procent som inte fått slutbetyg inom 4 år. Fyra 
av kommunerna i norra Bohuslän visar resultat som är bättre än 
riksgenomsnittet på 77 procent. 

Äldreomsorg - nettokostnad
Strömstad har en ökad kostnad inom vård och omsorg. Till 
största delen består underskottet av högre personalkostnader 
än budgeterat. Behovet av vård- och omsorgsinsatser har lett 
till ökat behov av extrabemanning utöver befintlig grundbeman-

ning. Antalet brukare som varit utskrivningsklara från sjukhus har 
genererat höga kostnader. För att minska kostnaden för extrabe-
manning och vikarier har resursenheter införts på de största sär-
skilda boendena och i hemtjänsten. Övriga kommuner uppvisar 
också ökande kostnader, utom Munkedal, som har en oföränd-
rad kostnad men på en hög nivå.

Individ- och familjeomsorg - nettokostnad
Individ och familjeomsorg har bedrivits med god kvalitet trots 
att verksamheterna periodvis varit underbemannade. Att rekry-
tera medarbetare med nödvändig kompetens och erfarenhet 
har visat sig allt svårare. Nettokostnaden för individ- och familje-
omsorgen har ökat något i Strömstad. Detta beror på högre kost-
nader för institutionsplaceringar för barn och unga jämfört med 
föregående år. I samtliga kommuner utom Sotenäs ökar kostna-
derna för Individ- och familjeomsorgen.

Strömstad har låg bruttokostnad för försörjningsstöd. Brutto för 
försörjningsstöd uppgick för år 2013 till 2,9 miljoner. Detta ger en 
kostnad per invånare på 235 kr.  

Andelen av befolkningen i Strömstad som får försörjningsstöd är 
låg. Detta gäller även ungdomar. Låg arbetslöshet, upparbetade 
samverkansformer och rutiner samt erfaren personal har stor 
betydelse. 

För jämförelserna inom KKiK och det nordbohuslänska nyckeltalssamarbetet i sin helhet
- se www.stromstad.se.

Kommunala jämförelser

Benchmarking i norra Bohuslän

Strömstad

Godkänt i alla ämnen år 9 - grundskolan
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Prioriterade mål
Inom elva utvecklingsområden



13

för att strömstad ska utvecklas och vara en attraktiv kommun 
att arbeta, leva och bo i krävs en vision och mål som stakar ut 
riktningen mot framtidens strömstad.

Den långsiktiga visionen för Strömstads kommun beslutades 
2007 och lyder:

”Strömstad har en balanserad och långsiktig hållbar utveckling 
där livskvalitet, miljö- och kulturvärden stärks.”

Som ledstjärnor på väg mot visionen finns fyra övergripande 
mål:

• ÖKAT meDBorGArenGAGemAnG

• fÖrBÄTTrAD foLKHÄLsA

• effeKTIV eKonomIsK oCH eKoLoGIsK
 HusHÅLLnInG

• offensIVT sAmHÄLLsBYGGAnDe

elva områden i fokus
De övergripande målen förväntas leda till att Strömstad växer, år 
2015 ska Strömstad ha en befolkning på minst 13 000 invånare. 
För att konkretisera arbetet har elva utvecklingsområden 
identifierats, alla med prioriterade mål. En översikt över mål och 
måluppfyllelse för 2013 ges i tabellen till höger. 

Den strategiska planen
En strategisk plan från 2009 anger den önskade utvecklingen 
inom nio av de elva utvecklingsområdena. Varje år beslutas om 
prioriterade mål ur ett medborgarperspektiv per område. Dessa 
fastställs av Kommunfullmäktige i samband med behandling av 
budget i november. Strategiska planens mål och strategier utgör 
grunden för kommunens verksamhetsstyrning och för arbetet 
mot god ekonomisk hushållning. 

De prioriterade målen följs upp varje år. Utvalda styrtal anger 

om målen har nåtts. Styrtalen preciserar den inriktning och 
ambitionsnivå som gäller för respektive år. Utifrån målen och 
styrtalen väljer sedan nämnderna och kommunstyrelsen egna 
mål för den egna verksamheten. 

I årsredovisningen ges en översiktlig beskrivning av genomförda 
insatser inom strategiska planens nio utvecklingsområden. En 
bedömning av kommunens samlade måluppfyllelse redovisas 
per område. Måluppfyllelse per nämnd redovisas i ett eget 
kapitel. Mer detaljerad information om insatser och resultat för 
2013 finns i respektive nämnds samt i de kommunala bolagens 
verksamhetsberättelser.

medarbetarna och ekonomin
För arbetet med att genomföra den strategiska planen krävs 
resurser i form av personal och pengar. Kommunfullmäktige har 
antagit prioriterade mål även för medarbetarperspektivet och 
det finansiella perspektivet. Måluppfyllelsen av dessa redovisas 
i anslutning till uppföljningen av övriga nio utvecklingsområden 
enligt strategiska planen.

måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
prioriterade mål

Ej uppnått 0-25%

Uppnått 75-100%

Delvis uppnått 25-75%

Boende Ökat antal invånare

Näringsliv Högre grad av kommunal service
 anpassad till efterfrågan hos näringsliv och
 enskilda 

stadens miljö Ökad tillgänglighet i offentliga miljöer 

Kommunikationer Förbättrade kommunikationer och
och infrastruktur infrastruktur i Strömstad

Kultur och fritid Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter,
 med särskild satsning på barn och ungdom 

Natur Värna och utveckla de högre naturvärden
 som gör Strömstad unikt

miljö och energi En tydlig miljöprofil

Trygghet och Delaktiga medborgare
hälsa Barnperspektivet ska ingå vid all planering 

utbildning Livslångt lärande

Ekonomi Välskött kommunal ekonomi

medarbetare Engagerade och motiverade medarbetare

Läs mer om målen på följande sidor.
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Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig förutsättning för 
tillväxt och ökat invånarantal. I strömstad vill vi erbjuda attraktiva 
bostäder i en trygg och stimulerande miljö. nyproduktion av bostä-
der ska öka antalet helårsboende.

ny översiktsplan antagen
Under 2013 har en ny kommuntäckande översiktsplan för Strömstad 
antagits av kommunfullmäktige. Planen speglar både politiska priori-
teringar och de värden som kommunen hyser. Alla kommuner ska ha 
en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen anvisar lämpliga områden 
för olika ändamål, bland annat nya bostads- och verksamhetsområ-
den. När ett område ska detaljplaneras underlättar det om detaljpla-
nen överensstämmer med översiktsplanen.

Arbetet med fördjupade översiktsplaner fortsätter
Under året har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra kustområdet 
antagits. Arbete pågår med FÖP Nordby-Svinesund, FÖP Norra Kust-
området och FÖP Centrum-Skee. En FÖP ger underlag för fortsatt ut-
byggnad av bostadsområden och enskilda bostäder, den anger viktiga 
natur- och kulturmiljövärden och pekar ut vilken utveckling kommu-
nen vill se i olika kommundelar.

strategier för helårsboende
Lagstiftningen ger små möjligheter att styra mot helårsboende. Men 
kommunen kan genom sitt planmonopol och sitt eget markägande 
styra i den riktningen. Strategier för ökat helårsboende har bland an-
nat utvecklats i arbetet med FÖP Södra skärgården. Alla nya detalj-
planer ska kräva helårsstandard i de bostäder som byggs – för andra 
året i rad uppfylls detta krav till hundra procent i de detaljplaner som 
tagits fram under 2013.

Nytt bostadsområde i Skee.
14

Boende
en viktig konkurrens- och tillväxtfaktor
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God efterfrågan på egnahemstomter
År 2012 producerades ett tjugotal tomter avsedda för helårsbo-
ende på kommunal mark, så kallade egnahemstomter. Av dessa 
har alla utom tre sålts under 2013. Förvärv av en tomt innebär 
möjlighet att bygga enligt gällande detaljplan. Tomterna erbjuds 
personer som köar i den kommunala bostadskön.

nya detaljplaner och bostäder  
Under året har tre detaljplaner för bostäder antagits och vunnit 
laga kraft. Planerna ligger i Skee, Stare och på Tjärnö. Tillsam-
mans rymmer de ca 65 bostäder, mestadels i villor. Under året 
har Strömstadsbyggen färdigställt 16 nya lägenheter i Skee; 
ytterligare 24 lägenheter blir klara för inflyttning i januari 
2014. De första lägenheterna var klara 14 månader efter färdig 
detaljplan, troligen Sverigerekord i snabbt genomförande. På 
Tångenområdet i centralorten har ca 25 nya lägenheter blivit 
klara för inflyttning under 2013. 

strömstadsbyggen satsar långsiktigt
Bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen har fattat ett nytt beslut 
om långsiktighet, dels i den strategiska bostadsplaneringen och 
dels i en finansieringsstrategi som möjliggör byggnation. En vik-
tig förutsättning för framtida bostadsbyggande är att det finns 
detaljplaner som stämmer överens med kommunens utveckling 
i övrigt. Bolaget tar därför initiativ till planändringar i områden 
där så behövs , bland annat på Rådhusberget.

samarbetsavtal för nybyggen
Under året har Strömstadsbyggen slutit samarbetsavtal med 
övriga aktörer för att producera bostadsområden med blan-
dade upplåtelseformer. Enligt planen ska 400-600 bostäder 
byggas under en femårsperiod, där Strömstadsbyggen svarar 
för ca 200. 

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Strömstad har en fortsatt stark befolkningsökning. Målet för 
året kommer att uppnås och målet om 13 000 invånare år 2015 
ligger inom räckhåll. Merparten av kommunens ansvarsområ-
den berörs av befolkningstillväxten, och verksamheterna plane-
rar utifrån fortsatt tillväxt. För att i möjligaste mån kunna styra 
den fortsätta utvecklingen och inte bara anpassa oss i efter-
hand, krävs ökad kunskap om vilka grupper av människor som 
flyttar till Strömstad och varför. Av årsberättelsens Omvärldsana-
lys framgår att det till stor del handlar om unga familjer. Tidigare 
år har vi sökt utröna sambandet mellan befolkningsökningen 
och nyproduktion av planer och bostäder, men inte lyckats fullt 
ut. Förslagsvis tillsätts en utredning under året för att se mer i 
detalj vilka våra nya invånare är och var de har bosatt sig.

målet är uppnått

Befolkningen ökar mest i den största församlingen, Strömstad, med 9 procent på sex år.
Skee-Tjärnö ökar med 5,9 procent medan Idefjorden i norra kommundelen ökar med 7,8 %.
Totala ökningen är hela 8,0 procent på sex år.    

  

	 	 	 	 	 	

Prioriterat mål
Ökat antal invånare
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Arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv har stor betydelse 
för vår attraktionskraft. strategiska planen betonar vikten av en 
differentierad arbetsmarknad med fler kvalificerade arbeten. Vi 
ska även förvalta och utveckla vår position inom besöksnäring och 
upplevelseindustrin. Det marina arvet ska vårdas och stödjas för 
att bevara befintliga arbetstillfällen och skapa nya. 

Blomstrande arbetsmarknad
Västsvenska Handelskammaren har för fjärde gången rankat 
landets arbetsmarknader. Rapporten bedömer befolkningstillväxt, 
demografisk struktur, förvärvsintensitet, nyföretagande, ande-
len näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa. 
Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund toppar som vanligt 
- det finns ett klart samband mellan storlek och framgång. Bland 
arbetsmarknaderna i Sverige med mindre än 50 000 invånare 
rankas bara Kiruna, Strömstad, Värnamo, Älmhult och Gislaved högt. 
Strömstad får genomgående toppbetyg i rapporten. Befolkningens 
utbildningsnivå ökar, allt fler företag startas, lönenivåerna höjs och 
befolkningsökningen har varit extraordinär. 

Destinationsutvecklingen fortlöper
Bohuslän valdes under 2012 ut som en av fem destinationer i Sve-
rige för att utveckla ”exportmognaden”, dvs utvecklingen mot ett in-
ternationellt besöksmål. Strömstad och Kosterhavet är ett prioriterat 
område i projektet och under 2013 låg fokus på produktutveckling 
i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Väst-
svenska Turistrådet och med Strömstad Infocenter som samordnare. 
Det finns fortsatt stort behov av ett organiserat samarbete med 
näringslivet för att utveckla och marknadsföra destinationen 
och varumärket Strömstad. Kosterhavet har stor potential som 
besöksmål, men det krävs ökad samverkan, paket- och produkt-
utveckling samt infrastrukturella insatser för att nå dit. Arbetet med 
att utveckla destination Strömstad och Kosterhavet i denna riktning, 
kommer att intensifieras under 2014.

Dykförberedelser inför ostronskörd.
16

Näringsliv
förbättrat företagsklimat
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rekordsommar med nya inslag gynnade näringslivet
Sommaren 2013 bjöd på ett långt och efterlängtat högtryck och 
många aktörer nådde rekordsiffror. En ny besöksgrupp har ökat 
markant under främst vår och sensommar – utländska turister 
med nationalparken och naturen som reseanledning. Naturum, 
nationalparkens informationscentrum på Ekenäs Sydkoster, 
hade en mycket lyckad första säsong med ca 50 000 besökare 
under sommaren. Ett nytt och efterlängtat besöksmål! 

Konkurrensbefrämjande arbete inom de kommunala bolagen
I enlighet med lagen om offentlig upphandling arbetar de 
kommunala bolagen för ökad konkurrens på entreprenadsidan, 
vilket även är till gagn för den egna ekonomin. Användning av 
nya förfrågningsunderlag under 2013 resulterade i att antalet 
anbudsgivare fördubblades och att priserna sjönk med 20-30 
procent.

Planberedskap för näringslivets framtida behov
Industrimark finns färdigställt på Bastekärr med ca 30 000 m². 
Etapp II och III planeras. Planering pågår för Brovallen med ca 
55 000m². Inom kommunens översiktsplanering Blå ÖP ingår 
planering för verksamheter och samhällsfunktioner i vatten, 
exempelvis vattenbruk, sjöfart, hamnar med mera. 

Utveckling av marina näringar
Kommunerna i norra Bohuslän verkar tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs universitet för att främja 
marina näringar. Strömstads kommun har under året varit pro-
jektägare för fyra projekt med detta syfte. Med Samförvaltning 
Norra Bohuslän som huvudprojekt har ytterligare projekt vuxit 
fram kring utvecklande av vattenbruk, framtagande av ostron-
yngel samt resursfördelning vid överlåtbara fiskekvoter. 

Kontaktytor mot näringslivet
Goda relationer med näringslivets företrädare är en viktig
grund för ett bra företagsklimat. Genom att aktivt marknadsföra 
företagen i kommunen, och därmed indirekt Strömstad som 
en unik plats att driva verksamhet på, bidrar kommunen till ett 
diversifierat näringsliv samt ökad tillväxt och sysselsättning. En 
sommarträff för företagare genomfördes under året med drygt 
75 deltagare. Inom EU-projektet ”Gränshinder för näringslivet” 
arrangerades den 21 augusti ett ministermöte i Strömstad med 
handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling. Närmare 
150 personer deltog.

Kvällsöppen pedagogisk omsorg 
Som ett led i arbetet med att öka den kommunala servicen 
och skapa hållbara näringslivsstrukturer öppnades 2013 en 
kvällsöppen omsorg. Verksamheten bedrivs på Tångens förskola 
och riktar sig barn i åldrarna 1 till 12 år. Den kvällsöppna om-
sorgen är öppen mellan mellan kl 18:30 och 21:30, måndag till 
fredag.

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och 
regional utveckling. Strömstads näringsliv har det senaste decen-
niet präglats av stark tillväxt. Statistiken för nystartade företag 
visar en stabil utveckling, trots svagare trend generellt i riket. 
Än en gång rankas Strömstad högt; på andra plats i riket när det 
gäller antalet nystartade företag per tusen invånare, och när det 
gäller årets företagarkommun på första plats i VG-regionen och 
på fjärde plats i riket. 

Den positiva utvecklingen med många nya företag medför 
inflyttning och tillväxt, vilket ställer stora krav på kommunens 
förmåga att svara upp med service och infrastruktur. Kommunen 
har anmält sig till Sveriges Kommuner och Landstings utbildning 
Förenkla - helt enkelt, med syftet att höja servicenivån ut mot 
företagen. Arbetet med en ny hemsida har påbörjats. Utbyggnad 
av bredband via fiberlänk pågår. Tillgången på barnomsorg har 
förbättrats och nya boende byggs runt om i kommunen. Dessa 
faktorer har en stor betydelse för näringslivsklimatet.

målet är delvis uppnått

Prioriterat mål
Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan
hos näringsliv och enskilda

 2011 2012 2013

Antal nystartade företag
i Strömstad  117 142 132

Källa:www.nyforetagarcentrum.com
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upplevelsen av stadskärnan är en viktig del av strömstads varu-
märke. I staden finns flera centrala områden med stor potential 
för utveckling. ett prioriterat mål är att göra offentliga lokaler 
och gatumiljöer tillgängliga och användbara för alla med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. 

ny strategi för stadsmiljön och prisad gata
En ny ”Strategi för stadens miljö” har antagits under året. Inriktning-
en syftar till att skapa en bättre stadsmiljö för boende, verksamma 
och besökare. Tillsammans med andra dokument ska strategin vara 
ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmil-
jön. Under året har Norra Klevgatan upprustats i ett samarbete med 
närliggande fastighetsägare. Gatan har tilldelats Stadsmiljöpriset för 
dess utformning.

Varsam renovering av stadshuset
Med särskilt fokus på tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö har 
renoveringen av stadshuset kommit igång under året. Arbetet fort-
skrider i lugn takt, i en del av byggnaden i taget. Varje etapp föregås 
av en noggrann analys där identifierade brister ställs mot husets 
förutättningar för att hitta bra lösningar. Det är angeläget att det blir 
en bra avvägning av olika intressen. Projektet beräknas pågå fram till 
år 2016.

fortsatt idéarbete med Canningområdet
Stadsomvandlingsprojektet  som omfattar Canning och Skeppbro-
platsen har fortsatt under året. Med det godkända planprogrammet 
som grund har förslag  på hur området kan utformas tagits fram, och 
en politisk förankring pågår. Arbetet med att ta fram samrådshand-
lingarna är i startgropen. Syftet är att skapa en sjönära, ny stadsdel 
med tydlig miljöprofil. Här finns goda möjligheter till olika funktioner 
som energismarta bostäder, verksamheter och spännande tillskott i 
den offentliga miljön i centrala Strömstad.

Förvaltningsberättelsen

Tygg	och	säker	miljö	för	alla.
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norra Klevgatan fick stadsmiljöpriset 2013.
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God tillgänglighet i bostäder och på badplatser
Tillgänglighetsanpassning av nybyggda lägenheter är ett lagkrav 
sedan 2010. Bostadsbolaget Strömstadsbyggens ambitions-
nivå för tillgänglighet sträcker sig utöver lagens. Ett exempel 
är att hissar har installerats i de nybyggda tvåvåningshusen i 
Skee. Strömstads kommunala badplatser har upprustats och 
tillgänglighetsanpassats med EU-medel under året, exempelvis 
på Seläter där en badramp ska underlätta för rullstolsburna att 
komma ner i vattnet.  

Konst i stadsmiljön
Under året inköptes skulpturen Malangan utförd av konstnä-
ren Lenny Clarhäll. Motivet är inspirerat av rituella figurer från 
Papua Nya Guinea och har använts i flera olika sammanhang 
av Lenny Clarhäll; den mest monumentala tolkningen finns i 
skulpturparken Konst på hög utanför Kumla. Malangan kom-
mer under våren 2014 att placeras vid strandpromenaden på 
Strömsvattnets norra sida. Konstnären har själv utvalt platsen i 
samråd med Kultur- och fritidsutskottet. 

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Insatser för att förbättra och försköna stadens miljö sker löpande. 
Den nya Strategin för stadens miljö syftar bland annat till att 
verka för en sammanhållen stadsbild och genomtänkt stadsmiljö. 
När det gäller tillgänglighet i offentliga miljöer innehåller inte den 
nya strategin några specifika rekommendationer, men ett särskilt 
kapitel tillägnas vad som är viktigt att tänka på ur ett tillgänglig-
hetsperspektiv kring planering av stadsmiljön i Strömstad. 

Hittills går arbetet för bättre tillgänglighet i offentliga miljöer 
långsamt framåt. Fortsatta inventeringar för att identifiera enkelt 
avhjälpta hinder skulle kunna flytta fram positionerna ytterligare. 
Resurser till detta saknas dock för närvarande.

målet är delvis uppnått

Prioriterat mål
Ökad tillgänglighet i offentliga miljöer
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strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mellan oslo 
och Göteborg. med nya e6 krymper restiden och pendlingsmöj-
ligheterna ökar. nya infartsvägar och utbyggnad av bredband via 
fiberlänk skapar utvecklingsmöjligheter. strategiska planen lyfter 
fram hamnstaden strömstad som en viktig del av varumärket 
strömstad. 

fibernätets utbyggnad fortskrider
Det kommunala bolaget Strömstanet ansvarar för uppbyggnaden 
av ett stamfibernät i kommunen. Bolaget har under året övertagit 
befintlig fiberdragning och tomrör. Under 2013 har ytterligare 1 200 
hushåll och företag anslutit sig och det totala antalet är nu uppe i 
drygt 1 600, de flesta i centralorten. Merparten av Strömstadsbyg-
gens lägenheter är nu uppkopplade. På landsbygden sker utbygg-
naden genom att fastighetsägare går samman och bildar lokala 
fiberföreningar. Strömstanet hjälper föreningarna så att de kan söka 
ekonomiskt stöd för att bygga byanät och ansluta till stamfibernätet. 
Flera träffar har genomförts med föreningar under året. En fiberför-
bindelse har byggts under 2013 mellan Strömstad och Halden, vilket 
kommer att underlätta ett snabbt och säkert informationsutbyte 
också över gränsen.

ny webb för ökad tillgänglighet 
I syfte att förbättra informationen till och kommunikationen med 
kommuninvånare, företagare och andra intressenter, har beslut 
tagits om att ta fram en helt ny webbplats för kommunen. Arbetet 
inleddes i slutet av året och målet är att skapa en modern webb
som är tillgänglig för alla.

e-tjänster för skola och förskola
Hösten 2012 påbörjade Barn- och utbildningsförvaltningen införan-
de av självservice genom e-tjänster. Detta var ett led i arbetet med 
att öka tillgängligheten för kommuninvånarna gällande förvaltning-
ens verksamhetsområden. Från och med våren 2013 kan vårdnads-
havare bland annat ansöka om förskoleplats och anmäla frånvaro 
i skolan via det webbaserade systemet. Under 2014 kommer kom-
muninvånare att även kunna ansöka om plats i Kulturskolan.

Sjövägen	i	fokus.
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Cykelfrämjande åtgärder
En  gång- och cykelbana har anlagts längs Ringvägen på 
sträckan Myrängsvägen-Holkedalens cirkulationsrondell. Projek-
tet är till hälften finansierat av Trafikverket. Ett antal cykelställ 
har placerats ut i centrum som ett led i framtida satsningar på 
en attraktiv miljö för cyklister.

småbåtshamn på rossö 
Kommunen har övertagit småbåtshamnen på Rossö. Där plane-
ras för ett ökat antal fasta båtplatser samt en gästhamn. Planen 
är att arbetet skall vara klart till säsongen 2014, men beviljat 
bygglov har överklagats vilket befaras medföra förseningar.

ny färjeintressent 
Under året har arbete pågått med att bereda ytterligare ett 
rederi möjlighet att anlöpa färjeläget på Torskholmen. Rederiet 
önskar starta en färjelinje på sträckan Strömstad-Sandefjord. 
Frågor som måste lösas dessförinnan omfattar bland annat 
inbördes ansvar, investeringar, samordning av avgångs- och 
ankomsttider med Sandefjords hamn, säkerhet, uppställnings-
ytor och tullfaciliteter.

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Arbetet inom utvecklingsområdet har under året skett mot ett 
nytt prioriterat mål, ”Förbättrade kommunikationer och infra-
struktur”, som har ersatt det tidigare ”Utveckla hamndestinatio-
nen Strömstad”. Inom ramen för detta nya och bredare mål har 
en rad insatser genomförts.

Vissa åtgärder syftar till förbättrad kommunikation mellan kom-
mun och allmänhet eller specifika målgrupper. Hit hör bland 
annat arbetet med att ta fram en mer lättillgänglig webbplats för 
kommunen samt utvecklingen av e-tjänster riktade till vårdnads-
havare med barn i förskola och skola.

Utbyggnaden av det centrala stadsfibernätet hör också till åtgär-
der, som skapar förutsättningar för förbättrade kommunikationer 
med hjälp av bredband, som minskar betydelsen av fysiska av-
stånd. Utbyggnaden sker i det kommunala bolaget Strömstanets 
regi. Under årets uppnåddes det uppsatta målet om minst 1500 
anslutningar och på landsbygden finns nu fem fiberföreningar, 
som arbetar för att ansluta till stamnätet. 

Insatser inom hamnarna bidrar till förbättrad infrastruktur, bland 
annat övertagandet av småbåtshamnen på Rossö samt att brister 
i 2012 års gästhamnsenkät har åtgärdats under 2013. Det gäller 
även kommunens arbete för att bereda ytterligare ett rederi 
möjlighet att anlöpa färjeläget på Torskholmen.
Sammanfattningsvis är bedömningen att en hel del har gjorts för 
att bidra till måluppfyllelsen, varav vissa åtgärder är pågående in 
på 2014. 

målet är delvis uppnått

Prioriterat mål
Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad
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ett rikt föreningsliv och kulturutbud präglat av kvalitet och mång-
fald skapar meningsfulla fritidsaktiviteter som gör att människor 
trivs och utvecklas. Den sociala ekonomin är en viktig del av det 
goda samhället och har därmed stor betydelse för strömstads 
ekonomiska utveckling. Ambitionen är att kultur- och fritidsverk-
samheten ska vara en angelägenhet för alla medborgare.

förstudie om aktivitetshall
Hösten 2013 genomförde Strömstadslokaler tillsammans med 
berörda föreningar och organisationer en förstudie för att kartlägga 
behoven inför byggandet av en aktivitetshall i anslutning till idrotts-
platsen Strömsvallen. Syftet med byggnationen är att tillgodose ett 
ökat behov av idrottslokaler och samtidigt skapa en ny mötesplats för 
alla åldrar. Det råder politisk enighet om att gå vidare i projektet.

ny gymnastikklubb
Under hösten startades en ny idrottsförening - Strömstads Gym-
nastikklubb. Klubben möttes av ett stort intresse. Den huvudsakliga 
inriktningen är gruppgymnastik och verksamheten bedrivs främst i 
Strömstiernaskolans och Odelbergsskolans gymnastikhallar.

Kommunen stöder orienterings-Vm 
Förberedelserna för orienterings-VM 2016 har påbörjats i samarbete 
med Bohusläns-Dals orienteringsförbund och Tanums kommun. 
Arrangemanget kommer att bli ett av kommunens största idrottsar-
rangemang någonsin. Sponsoravtal har upprättats mellan Strömstads 
och Tanums kommuner samt distriktsförbundet.

Populära tävlingar
Kommunens stora tävlingar hade ett framgångsrikt år. Strömstads-
milen lockade 1 500 deltagare. Strömstads Ridklubb anordnade 
Räkanhoppet på den nya anläggningen i Lunden och Grenserittet 
nådde åter maximitaket med 7 500 deltagare.

fritidsgården flyttade
Fritidsgården flyttade under året in i nya lokaler på Strömstad Gym-
nasium. Verksamheten har haft öppet tre kvällar i veckan med i snitt 
20 besökande ungdomar per kväll. I samarbete med Strömstads 
Kyrka anordnades under våren en skidresa till Sälen, som ett led i ar-
betet med att motverka destruktiva gängbildningar bland ungdomar. 
Fritidsgården har också kontinuerligt arbetat med drogförebyggande 
arbete tillsammans med polisen.

Förvaltningsberättelsen

Kosterfestivalen - kultur och natur i skön förening.
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Biblioteksverksamheten utvecklas
Under 2013 ökade fjärrlån och bokdepositioner till andra språk-
grupper samt e-boksutlåning markant. Utökad synlighet på 
Facebook, webbsida och Twitter bidrog till att biblioteket nådde 
ut bredare. En samverkansgrupp med barn- och skolbibliote-
karier i Strömstad och Tanum har bildats. Biblioteket utvidgade 
samarbetet med Östfolds fylkesbibliotek, och även med Kultur-
skolan, Winter Word Festival och KLIV-projektet.

samverkan väcker läslust  
Från och med hösten 2013 samarbetar fritidspedagoger och 
kommunens bibliotek för att stimulera barns fritidsläsning. 
Uppdraget är att finna goda exempel och modeller för att väcka 
läslust. Processen sker inom ramen för det regionala kulturpro-
jektet KLIV 3.0 – Kultur och lärande i vardagen – och finansieras 
av Västra Götalands Kulturnämnd. 

Kulturprojekt för ”skapande skola”
Under 2013 genomfördes för femte året i rad ett antal kultur-
projekt utifrån statsbidraget ”Skapande skola”. I projekt “Cirkus 
Cirkör” fick elever i årskurs 1-3 pröva olika cirkuskonster tillsam-
mans med cirkusartister. Elever i årskurs 4-6 fick under ledning 
av musikskolans lärare pröva på att skapa animerad film. Sär-
skolans elever deltog i ett teater- och bildprojekt. 

Italienskt samarbete prisat 
Teatersamarbetet mellan gymnasiets Estetiska program/Scen-
profil och en gymnasieskola i Italien fortsatte under 2013. Till-
sammans genomförde man en föreställning på teaterfestivalen 
i Novara. Föreställningen vann första pris. I november besökte 
de italienska eleverna Strömstad Gymnasium.

musikskolan blev Kulturskolan
Under 2013 har kommunala musikskolan bedrivit undervis-
ning för ca 390 elever. Undervisningen omfattar ett femtontal 
instrument samt sång, ensemble, dans och media. Dessutom 
ansvarar Musikskolan för ordinarie musikundervisning i sko-
lorna samt Elevens val. Musikskolan bytte vid årsskiftet namn 
till Kulturskolan i samband med utvidgning av verksamheten.

utåtriktade musikelever
Musikskolans elever och lärare har medverkat i olika publika 
arrangemang som Winter World Festival, Nationaldagsfiran-
det och Världens Barn i kyrkan. I maj genomfördes för första 
gången ”Musikskolan lever” - en dans- och musikmanifestation 
med föreställningar och kulturpromenad för alla i Strömstad. 

Konsthallen Lokstallet
På Lokstallet genomfördes sju utställningar under året. Årets 
konstnär var Makode Linde, som också blev årets mest besökta 
utställning. Den pedagogiska verksamheten har fortsatt under 
året med särskilda visningar för barn och unga. 

Performance färgade av sig
I juli genomfördes en performancefestival i Lokstallet och utom-
hus i centrala staden. Åtta konstnärer från Sverige, Kina, Irland, 
Canada, Norge och Tyskland framförde sina verk i Live Art 
Strömstad 2013. Festivalen väckte uppmärksamhet hos många 
och satte på olika sätt färg på stadsbilden.

ordfestival, Kapten Kuling och opera
Kommunens litterära kulturfestival Winter Word Festival 
genomfördes för femte gången. Allsång i Stadsparken, Ström-
stadsstjärnan och Räkans Dag lockade rekordpublik. Kapten 
Kuling fyllde Friluftsmuseet med barn och ungdomar under fyra 
sommarkvällar. StrömstadsOperan genomförde för andra året 
en föreställning på Societetshuset Skagerack; nytt för året var 
en barnföreställning med och för unga musikvänner. 

Öppna förskolan öppnade upp för fler besökare
Med nya öppettiderna mitt på dagen och längre öppettider på 
sommaren lockade Öppna förskolan till sig fler föräldrar och 
barn, under året. I snitt har verksamheten haft 35 besökare 
varje dag. De så kallade babykaféerna har haft upp till 50 be-
sökare. Utöver den ordinarie verksamheten anordnade Öppna 
förskolan tre kurser per termin i babymassage.

sammanfattning måluppfyllelse

Strömstad kan erbjuda ett fritids- och kulturutbud som motsva-
rar det i kommuner av liknande storlek. Under året har det ökade 
samarbetet mellan särskilt KS och BUN samt ett höjt anslag 
för barn - och ungdomsaktiviteter bidragit till ett ökat utbud. 
Mätningen av bidragsberättigade fritidsaktiviteter har ett års ef-
tersläpning, men visar att antalet aktiviteter ökar i gruppen 7-12 
år, ökar kraftigt i gruppen 13-16 år men minskar i gruppen 17-20 
år. Sammanlagt är trenden positiv.

Den fortsatta projekteringen av ett nytt aktivitetshus är en viktig 
del i arbetet för att långsiktigt lösa idrottsföreningarnas behov 
av lokaler och skapa en ny mötesplats för Strömstads ungdomar. 
Musikskolan, numera Kulturskolan, är tillsammans med gymna-
siets estetiska program/scenprofilen ett nav i ungdomskultur-
arbetet. Det ekonomiska statsbidraget från Skapande skola har 
gjort det möjligt att skapa nya ungdomsaktiviteter. Under året 
genomfördes ingen Medborgarundersökning genom SCB, men 
våren 2014 kommer kommunen att delta i Ungdomsstyrelsens 
LUPP-undersökning om ungdomars levnadsvanor.

målet är uppnått

Prioriterat mål
Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning 
på barn och ungdom

Förvaltningsberättelsen
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naturen är vår största tillgång. en storslagen och varierad natur bi-
drar till kommunens attraktionskraft och representerar ett viktigt 
värde för både dagens och kommande generationer. strategiska 
planen slår fast att vi ska värna och utveckla de natur- och frilufts-
värden som gör strömstad unikt.

nytt naturreservat
Under 2013 har naturvårdsfokus legat på att slutföra en natur-
reservatsbildning av Kobbungen i de norra delarna av kommunen. 
Området är härligt omväxlande med allt från dramatiska klippor mot 
Singlefjorden till lugn och lummig grönska djupt inne i en bäckravin. 
Kobbungen kommer att bli en lokal resurs för friluftslivet med stigar 
och informationstavlor.

Natur nära stan
Strömstad har turen att ha en stor mängd tätortsnära naturom-
råden. Det är allt från kala berghällar för solbad och glasspauser 
till täta dungar perfekta för ett hemligt kojbygge med kompisarna. 
Dessa kräver en hel del skötsel och det arbetet sköts av kommunens 
skogsarbetare och arbetslag. Här har kommunen strukturerat upp 
sin organisation för att både kunna värna och utveckla de naturvär-
den som finns, och underlätta för en tydlig och öppen dialog med 
intillboende och andra som nyttjar områdena.

Ny kunskap samlas in
Genom Länsstyrelsens bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) har 
vi kunnat genomföra flera spännande och viktiga naturinventeringar. 
Ny kunskap om naturen är avgörande för att kunna ta kloka beslut i 
valet mellan skydd eller exploatering. Till exempel har inventeringar 
genomförts för Fördjupad översiktsplan Norra Kustområdet, samt 
gamla grova träd och sandödlor.

skötsel av tätortsnära natur.
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förbättrad tillgänglighet 
Våra rika möjligheter till friluftsliv är en stor resurs för kommun-
ens invånare och besökare. De många lugna vägarna med lite 
trafik och den utmanande terrängen inbjuder till både vandring 
och cykelturer. Under 2013 tog kommunen fram en förbättrad 
och utökad karta som lotsar cyklister på flera vackra turer runt 
om i kommunen. Personal från Infocenter och naturvårds-
förvaltningen har också deltagit i regionala seminarier och 
konferenser om hur vi kan utveckla friluftslivet och naturturis-
men vidare, med syfte att uppnå det mycket uppmärksammade 
målet från Tillväxtverket att fördubbla turismen i Bohuslän till 
2020.

strandstädning för en frisk och attraktiv kust 
För att kunna skydda naturvärden och möjliggöra ett attraktivt 
turist- och friluftsliv är en fungerande strandstädning, som ef-
fektivt tar hand om allt ilandflutet marint skräp, helt avgörande. 
Tillväxt norra Bohuslän deltar i regionala och internationella 
projekt för att uppnå detta och har under 2013 fortsatt arbetet 
för att samordna och långsiktigt finansiera strandstädning i 
Bohuslän. Tillväxt norra Bohuslän är ett nätverk av kommuner 
i norra Bohuslän, som har som mål att nå långsiktigt hållbar 
utveckling genom ökad samverkan i gemensamma frågor.

ny information i ekoparken 
Naturstigen i EkoParken har i år fått två nya installationer - två 
informationspelare om sälg respektive om asp. Pelarna visar 
hur viktiga dessa träd är för den biologiska mångfalden under 
hela deras levnad; som unga, vuxna, åldrande och döda. De 
visar också hur olika arter nyttjar dem under de olika åldrarna. 
Pelarna används i EkoParkens skolverksamhet och guidningar, 
men kan också glädja allmänheten som vandrar där.

restaurering för fisken i strömsvattnet
Tekniska förvaltningen och Strömsvattnets Vattenråd har i 
samråd med natur- och fiskeföreningar utarbetat en restau-
reringsplan som ska gynna naturvärdena i Strömsvattnet och 
Strömsån. Projektet kommer att hålla på i två år. Strömsåns övre 
del har provfiskats med elfiske och visat goda förekomster av 
ål, lax och havsöring. Men vassbältena i både sjön och i ån har 
ökat kraftigt under senare år, och stora mängder sediment har 
lagt sig ovanpå grusbottnarna som nyttjas som lekområden för 
fisken. Detta ska nu åtgärdas genom att ta bort bottensediment 
och klippa vass.

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Ett gott samarbete inom kommunorganisationen och med 
markägare och Länsstyrelsen har lett till att processen med att 
bilda det andra kommunalt beslutade naturreservatet kommit 
långt. 

Skötseln av tätortsnära skogar har fått en tydligare ansvars-
fördelning och dialogen med berörda kringboende och andra 
intressenter förbättrats.

Övriga verksamheter som saknar formulerade nämndsmål 
inom utvecklingsområde Natur har trots det bidragit till att 
målet uppfyllts. En för naturen väl anpassad fysisk planering, 
ambitiösa skolor och förskolor med grön profil, Ekoparkens rika 
och varierade undervisning och ett engagerat och sakkunnigt 
arbete bland omsorgens arbetslag och arbetsledning integrerar 
naturvård och friluftsliv i sina verksamheter och lyfter det sam-
mantagna resultatet för hela kommunen.

Med en centralt uttalad målsättning att Bohusläns turism ska 
fördubblas, och med naturaktiviteter som en viktig reseanled-
ning, borde en stark satsning göras för att samla kommunens 
kompetens inom naturvård, friluftsliv och turism. Information, 
service och infrastruktur kan stärkas mycket för att säkra hög-
kvalitativa upplevelser för ett ökande besökarantal i kommu-
nens naturområden.

målet är uppnått

Prioriterat mål
Värna och utveckla de höga natur- och friluftsvärden som gör 
Strömstad unik
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strömstad ska ha en tydlig miljöprofil. Den når vi genom ett 
målmedvetet arbete i enlighet med sveriges nationella miljö-
kvalitetsmål. effektivare användning av material och energi är 
en ledstjärna liksom ambitionen att hitta lösningar som gynnar 
både ekonomi och miljö. Ökad andel förnybar energi och ökad 
energieffektivisering är viktigt för att minska klimatpåverkan från 
kommunens verksamheter.

Gemensam oljeskyddsplan i norra Bohuslän
En gemensam oljeskyddsplan för kommunerna i norra Bohuslän är 
framtagen och klar för politiskt antagande. Från Orust i söder till 
Strömstad i norr har deltagare från flera kommunala förvaltningar 
arbetat med att ta fram ett dokument som ska ge oss en effektiv 
organisation med tydlig ansvarsfördelning. Planen ska vara ett stöd 
för kommunerna under hela händelsen, från räddningstjänst och 
sanering till ekonomisk reglering av skadan med statsbidrag.

Plusenergihuset i siffror
Mätning av elproduktion i solenergianläggningen på återvinnings-
centralen Österröd har gjorts sedan april 2013. Anläggningens 
solceller och de solfångare som finns i anslutning till plusenergihuset 
(”passivhuset”) har tillsammans producerat 20 750 kWh under de 
nio månader som mätningen pågått. Beräkningar visar att när husets 
egen energiförbrukning för uppvärmning och ventilation räknats 
bort, kunde anläggningen leverera 15 350 kWh till övriga delar av 
verksamheten på Österröd.

energirådgivning med fokus på förnybar energi
Under hösten arrangerades ett öppet hus med guidad tur i plus-
energihuset på Österröd. Kommunens energirådgivare visade 
anläggningen och alla intresserade fick möjlighet att ställa frågor om 
solenergi. En solenergiföreläsning med energirådgivaren ordnades 
tillsammans med Ekopark i samband med att solcellsanläggningen 
fyllde ett år. 

Förvaltningsberättelsen

miljöklok pedagogik på ekoparken.
26
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miljöprofil i skolorna
Strömstads skolor och förskolor arbetar vidare med hållbar 
utveckling genom certifieringar med Grön Flagg. Under 2013 
fick Mellegårdens förskola och verksamheten på Diskusgatan 
varsin första gröna flagga. Inom arbetet med Grön Flagg har 
flera skolor runt om i kommunen arbetat med tema Livsstil och 
hälsa samt Kretslopp under året. Tllsammans har pedagoger 
och elever bland annat utvecklat avfallshanteringen på skolorna 
och skapat trivsamma skolgårdar. 

skördefest och gränslös ungdom
Under hösten arrangerade Skee skola en skördefest. Som en 
del av undervisningen hade eleverna bakat bröd och gjort sylt 
av bär som de hade plockat i skog och mark. Rönnbärsmarme-
lad, lingonsylt och nybakat bröd med harsyra stod på menyn. 
Ungdomar från elevråden på gymnasiet och högstadiet deltog 
i EU-projektet ”Grenselös ungdom” där man tillsammans med 
norska ungdomar diskuterade inflytandefrågor och miljöfrågor.

ekopark utbildar och föreläser 
I Ekopark ute på Österröd har det funnits möjlighet att ta del av 
ett stort antal utbildningar och temavandringar för skolor och 
förskolor. Bland annat har man kunnat lära sig mer om avlopp 
och sopor förr och nu i vår kommun. Biologisk mångfald som 
producent av ekosystemtjänster och kommunens arbete med 
att nå de nationella miljökvalitetsmålen har varit andra teman 
på föreläsningar som besökare har kunnat ta del av. En trafik-
miljödag med uppvisning av elcyklar och elbilar har genomförts 
i syfte att uppmuntra till ett mer hållbart resande.

strömstadsbyggen energieffektiviserar
Strömstadslokaler har tagit ett beslut under året att gå över till 
ventilationsåtervinning och bergvärme på Strömstiernaskolan. 
Åtgärderna kommer att sänka skolans koldioxid-utsläpp med 
353 ton per år, en minskning med 90 procent. Skolans upp-
värmningskostnader kommer dessutom att sänkas avsevärt. 

resfria möten
Många seminarier, kurser och möten har genomförts utan resor 
under året. Det har blivit lättare att delta på distans efterhand 
som tekniken utvecklas både hos den som sänder och på hem-
maplan hos mottagaren. Kommunen deltar i ett projekt inom 
VG-regionen som syftar till att bryta beroendet av fossil energi 
till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i 
Västra Götaland. Kommunens miljöstrateg ingick under året i 
en arbetsgrupp som arbetat med att väcka intresse för resfria 
möten och införa väl fungerande teknik.

fairtrade City för femte året i rad
Diplomeringen ”Fairtrade city” innebär att kommunen lever 
upp till kriterier som rör etisk upphandling. Det ska även finnas 
ett aktivt informationsarbete i kommunen och ett brett utbud 
av etiskt märkta (Rättvisemärkta) varor i butiker och på arbets-
platser. Fairtradegruppen fanns på torget under vårens och 
höstens marknadsdagar med information och provsmakning av 
Rättvisemärkt fairtrademat. 

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Arbetet med att öka källsortering i de kommunala verksamheter-
nas avfallshantering har intensifierats under året. Man har kom-
mit en bit på vägen men här finns fortfarande mycket att göra. 
Antalet förskolor och skolor som miljöcertifierats under året har 
ökat. Det har varit en fortsatt stor efterfrågan på guidade turer 
och föreläsningar på Ekopark. Där har man under perioder slagit i 
taket och fått säga nej till grupper som vill besöka verksamheten.

Handlingsplanen för de kommunala miljömålen har inte uppda-
terats de senaste åren vilket gör det svår att bedriva ett effektivt 
miljömålsarbete. Mycket arbete i de kommunala verksamheterna 
bedrivs så att man bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen 
nås, men det strukturerade kommunala miljömålsarbetet släpar 
efter. När det gäller kommunala lokaler arbetar man hela tiden 
mot ökad energieffektivisering. Maten som serverades på skolor 
och förskolor var till drygt 16 % ekologisk.

målet är delvis uppnått

Prioriterat mål
En tydlig miljöprofil
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Kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i befolkningen. Vi ska bevara den trygga och småska-
liga miljö som finns i strömstad och vi ska arbeta med att göra 
invånare, framför allt barn- och unga, delaktiga i vår verksamhet. 

engagerade medborgare
Ett arbete har inletts med att göra kommunens webbplats mer 
användarvänlig, och kommunens sida på Facebook har daglig 
bevakning. Under året har åtta kommunfullmäktigemöten webb-
sänts där mellan 100 och 300 tittare har utnyttjat möjligheten att 
se sändningen under eller efter respektive möte. Omsorgsnämnden 
har haft ett öppet nämndsmöte under året. Inom stadsplaneringen 
(planering av markområden) har flera dialogmöten genomförts med 
hembygdsföreningar, vägföreningar och samfällighetsföreningar i 
Norra kustområdet, och med samhällsföreningen på Rossö. 

ungas åsikter utvecklar socialtjänsten
Kommunen ville veta mer om hur ungdomar ser på stödinsatser 
från socialtjänsten och har därför genomfört en fokusgrupp på 
temat. Ungdomarnas åsikter handlade bland annat om att få ett bra 
bemötande och bli tagna på allvar, att få snabb hjälp, om att göra 
verksamheten mer synlig och en önskan om att socialtjänstemännen 
ska vara lite mer som en kompis än en myndighetsperson. Synpunk-
terna kommer att tas tillvara i utvecklingen av verksamheten.

satsning på ungdomsdemokrati
Ungdomar från elevråden på gymnasiet och högstadiet deltog under 
året i EU-projektet ” Grenselös ungdom”, där de tillsammans med 
norska ungdomar diskuterade inflytandefrågor och miljöfrågor. Uti-
från projektet föddes idéer om att starta ett övergripande ungdoms-
råd med närliggande kommuner, vilket eleverna har börjat jobba 
med. Strömstiernaskolans elevråd har med stöd från Folkhälsorådet 
varit på elevrådskongress i Kristinehamn. Elevrådet jobbar nu med 
att reformera sina stadgar. En av elevrådets representanter har blivit 
elevrådsutbildare för andra kommuner.

Barnperspektivet	vinner	terräng	i	verksamheten.
KF-möte i en dator nära dig!
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unga involveras i samhällsplaneringen
Stadsplanerare och gymnasieskolan samverkar för att få in ett 
barn- och ungdomsperspektiv i stadsplaneringen. Arkitekter 
har under året varit i klasser och föreläst om samhällsplane-
ring, och till våren kommer klasserna att få jobba med aktuella 
frågor i kommunen. Barnperspektivet har också beaktats i 
detaljplaner, bland annat genom att säkra att nya bostadsområ-
den får lekplatser och trygga gångvägar. 

fn:s barnkonvention präglar arbetet
På flera av kommunens skolor och förskolor har eleverna jobbat 
med FN:s barnkonvention för att lära sig vad den innebär, både 
för barn i Sverige och i andra länder. På Familjecentralen - som 
är en samlingsplats för föräldrar med barn i åldern 0-6 år där 
du kan träffa barnmorska eller gå på öppen förskola – är FN:s 
barnkonvention grunden för allt arbete.

samverkansavtal mot dopning 
Ett samverkansavtal om förebyggande arbete mot dopning är 
underskrivet av kommun, polis och samtliga träningsanlägg-
ningar i kommunen. Avtalet innebär att parterna arbetar 
gemensamt för en dopningsfri träningsmiljö och tar tydlig ställ-
ning mot dopning. Under året har information om avtalet satts 
upp på gymmen och slumpmässiga dopningtester genomförts. 

Tydligare jämställdhetsperspektiv 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har deltagit i ett projekt 
för jämställdhetsintegrering tillsammans med Lerums och 
Halmstads miljökontor. Genom att ”skugga” varandra i möten 
och genom att granska fattade beslut vill man kontrollera att 
verksamheten bedrivs så att alla kunder bemöts lika oavsett 
kön. Jämställdhetsintegrering kommer fortsättningsvis att vara 
en del av avdelningens kvalitetsarbete. 

Drogvaneundersökning genomförd
En drogvaneundersökning har genomförts bland skolelever 
som bland annat visar att Strömstad ligger lägst i hela Fyrbo-
dal vad gäller rökning. Det finns även en tendens till minskad 
alkoholkonsumtion – men det kan variera mycket från årskurs 
till årskurs. En låg andel ser ut att ha testat narkotika i årskurs 

nio medan en relativt hög andel har provat i årskurs två på 
gymnasiet. Flertalet ungdomar både på högstadieskola och 
gymnasieskola har blivit erbjudna att köpa droger. 

utbildningar på temat våld
Tre utbildningar med fokus på våld i nära relationer har genom-
förts av länsstyrelse, folkhälsoråd, socialtjänst och kvinnojour. 
De riktade sig till allmänhet och personal inom skola, omsorg, 
socialtjänst och polis, och hade som teman hedersrelaterat 
våld, våld och missbruk samt våld och funktionshinder.

säkerhetshöjande arbete
Kommunen fortsätter sitt arbete med att anpassa trygghets-
larm och brandlarm till modern teknik. En krisledningsövning är 
genomförd i samarbete med flera externa aktörer på scenariot 
”brand i köpcenter”.

förbättrad styrning inom omsorgen
Inom omsorgsförvaltningen har ett arbete för att stärka kvali-
tetsstyrningen pågått under året. Kvalitetslöften har antagits, 
vilka kommer att ersättas av sk värdighetsgarantier under 2014 
i samband med utformandet av en värdegrund för Omsorgsför-
valtningen. Utformning av en gemensam styrmodell för att ta 
fram verksamhetsplaner och förankring av mål har påbörjats. 
Vidare pågår framtagandet av ett ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete med bl.a. avvikelsehantering, riskanalyser 
och egenkontroll. 

ensamkommande flyktingbarn
Kommunen fortsätter mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn i samverkan med Gryning Vård AB och Tanums 
kommun. Totalt har Strömstad blivit anvisade 18 ungdomar 
som kommit till Asylboendet Stella i Strömstad. Av dessa har 
sex fått permanent uppehållstillstånd (PUT), två är fortfarande 
under utredning och 10 ungdomar har ej beviljats PUT av olika 
anledningar. Ett gemensamt boende för ungdomarna med up-
pehållstillstånd har samorganiserats med Tanum. Strömstads 
kommun förbereder nybyggnad av ett boende för barn och 
ungdomar med uppehållstillstånd.

Förvaltningsberättelsen

sammanfattning måluppfyllelse

Kommunen genomför en rad insatser för ökad delaktighet och 
medborgarengagemang samt för att stärka barnperspektivet. 
Omsorgen har haft ett öppet nämndsmöte; kommunen har 
jobbat för att stärka elevrådsinflytandet; flera dialogmöten har 
genomförts i samband med fördjupade översiktsplaner och so-
cialtjänsten har genomfört fokusgrupper med ungdomar. Men 
vi kan bli bättre. Till exempel används checklistan för att bevaka 
barnperspektivet i liten utsträckning, och miljö- och byggför-
valtningen har inte genomfört sina planerade dialogdagar för 
allmänheten.

Delmålet att 100 procent av föräldrarna ska känna sig delaktiga 
och välkomna i skola och förskola är delvis uppnått då 95 pro-
cent av föräldrarna känner sig delaktiga och välkomna enligt en 
enkätundersökning. Delmålet om att eleverna ska uppleva att 
all skolpersonal har nolltolerans mot mobbning är också delvis 
uppnått då 82 procent av eleverna svarar att de upplever att 
skolans personal har nolltolerans mot kränkande behandling

målen är delvis uppnådda

Prioriterade mål
Delaktiga medborgare
Barnperspektivet ska ingå i all planering

29



30

Lusten för lärande och nyfikenheten inför kunskap grundläggs 
tidigt i förskolan. förskoleklass och grundskola lägger därmed 
grunden för fortsatta studier på både gymnasium och högskola/
universitet. utbildningen påverkar inte bara individens möjlig-
heter till egna val av livsstil och arbetsliv, utan skapar också 
förutsättningar för sammanhang och ökad delaktighet i samhället. 
Det livslånga lärandet innebär en handlingsberedskap, viktigt inte 
minst när förändringstakten i samhället och arbetslivet är hög.

fortsatt utbyggnad av förskolan
Behovet av förskoleplatser har ökat markant de senaste åren på 
grund av höga födelsetal och stor inflyttning. För att möta efterfrå-
gan har kommunen sedan 2011 öppnat tio nya förskoleavdelningar. 
Trots den offensiva satsningen har inte alla barn kunnat erbjudas 
plats inom fyra månader. Kommunen och förvaltningen har därför 
under 2013 arbetat intensivt med att skapa nya förskoleplatser. En 
del i detta arbete innebar att kommunstyrelsen fattade beslut om 
byggnation av en ny förskola med sex avdelningar på Mellby. För-
skolan kommer att invigas i slutet av sommaren 2014. 

Läsutveckling i fritidshem...
Fritidshemmens och förskoleklassens pedagoger har fortsatt sitt 
nätverksarbete för att utveckla verksamheten. Under hösten har 
fritidshemmen bland annat arbetat med ”Lustläsning på fritids” för 
att stimulera elevernas läsning. Man har också arbetat utifrån boken 
”Möjligheternas plats – Fritids!” som personalen på Skee fritidshem 
har författat.

...och förskoleklass
Förskoleklassens pedagoger har utifrån läsutvecklingsprojektet 
”Genrepedagogik” arbetat med att lägga grunden till elevernas 
fortsatta läsinlärning. Under hösten har också förskoleklassens och 
fritidshemmens personal haft fortbildning om barn med särskilda 
behov av bemötande.
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fokus på förbättring i matematik
Som ett led i att förbättra elevers måluppfyllelse i matematik 
deltar grundskolan och gymnasiet under 2013 och 2014 i den 
nationella fortbildningssatsningen ”Matematiklyftet”. Utbild-
ningen, som riktar sig till samtliga matematiklärare, sker på den 
egna skolenheten och leds av utbildade matematikhandledare. 
Utbildningen är verksamhetsnära och sker genom kollegialt 
lärande mellan matematiklärare. 

Digitala lärverktyg
Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med att införa 
IT i grundskolan och grundsärskola utifrån målsättningen att 
samtliga elever ska ha ett eget digitalt lärverktyg. Införandet 
sker i etapper under de närmsta åren, där förvaltningen under 
2013 gjort köpt in 320 surfplattor och 200 datorer. Under våren 
avslutade grundskolans IT-pedagoger sin utbildning och har 
därefter omsatt den i praktiken och börjat arbeta med surfplat-
tor och datorer i undervisningen. 

fler vill studera på gymnasiet i strömstad
2013 har inneburit en fortsatt positiv utveckling för Strömstad 
Gymnasium gällande elevantalet. Ett målmedvetet arbete kring 
elevrekrytering från skolledning och personal har bidragit till att 
elevantalet ökat trots minskade årskullar. Höstterminen 2013 
började 84 procent av grundskolans avgångselever årskurs 1 på 
Strömstad Gymnasium. Dessutom valde ett tjugofemtal elever 
från Dals Ed att gå i Strömstad, och ett femtontal elever som 
påbörjat sin utbildning i någon annan kommun bytte till Ström-
stad Gymnasium under hösten.

många vill lära sig svenska
Utbildningen i Svenska för invandrare (SFI) har under året haft 
många sökande, vilket medfört att det varit kö till utbildningen. 
Dock har sökande kunnat beredas plats inom tre månader och 
elever med flyktingstatus har beretts plats inom en månad. 

näringslivssamarbete inom vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen utvecklas ständigt för att kunna möta när-
samhällets och den enskilde individens behov, i samarbete med 
näringslivet och andra vuxenutbildningsorganisationer.
Strömstad vuxenutbildning har medverkat i det skandinaviska 
kompetensutvecklingsprojektet ”Skankomp” som avslutades 
under 2013. En konferens om flexibelt lärande genomfördes i 
april med medverkan av näringsliv och utbildningsorganisatio-
ner i närområdet och från Norge. Vid sidan av sedvanliga 
studier av teoretiska ämnen, yrkesvuxenutbildning och lärlings-
utbildning, har tio personer fullföljt den nystartade yrkeshög-
skoleutbildningen för chefer inom affärs- och besöksnäring 
(avslutades i januari 2014). 

nya metoder för stöd vid skolövergångar 
Med uppdraget att samordna resurser så att barn och elever får 
det stöd de behöver, har specialpedagoger i för- och i grund-
skolan deltagit vid överlämnande mellan förskola och skola 
och mellan olika skolstadier. Tillsammans med Resurscentrums 
logoped har pedagogerna skapat ett ”Språkotek” med språk-
utvecklande material.

Förvaltningsberättelsen

Prioriterat mål
Livslångt lärande

sammanfattning måluppfyllelse

Grunden för det livslånga lärandet skapas genom en god 
kommunal utbildningsverksamhet. Strömstads kommun har 
under året fortsatt det långsiktiga utvecklingsarbetet inom alla 
skolformer. Ett långsiktigt utvecklingsarbete kräver målfokus och 
uthållighet. 
När det gäller gymnasieskolans kunskapsresultat finns det en 
positiv utveckling. Andelen gymnasieelever som avslutat sina 
studier inom tre år har ökat från föregående år, se tabell nedan. 
Trots den positiva utvecklingen har Barn- och utbildningsnämn-
den ambitionsnivå för 2013 att 80 procent av eleverna skulle 
avsluta sina studier inte kunnat uppnås. 
Kunskapsresultaten i årskurs nio har efter de senaste årens posi-
tiva utveckling minskat under 2013, se tabell. Resultatet ligger i 
nivå med riket.
SFI-undervisningen i kommunen har god kvalitet. Det visar jäm-
förelsetal för verksamheten. Strömstad ligger cirka 50 procent 
under riksgenomsnittet när det gäller den genomsnittliga tiden 
i veckor som eleverna behöver för att godkända betyg i SFI-
kurserna. 

målet är delvis uppnått

elever  i grundskolan som når målen i alla ämnen, andel i %
 2010 2011 2012 2013

 Strömstad 73 80 82 76
 Riket 77 77 77 77

elever i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom 3 år, andel i %
   2012 2013

	 Strömstad   66 70
 Riket   69 71
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strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare. 
Det personalstrategiska arbetet syftar till att skapa goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla, utveckla och belöna 
kompetenta medarbetare. målet är att bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare.

Kvinnodominerad arbetsplats
Strömstads kommun är fortsatt en kvinnodominerad arbetsplats 
med drygt 80 procent kvinnor och strax under 20 procent män. I 
jämförelse med förra året har andelen kvinnor ökat. Medelåldern 
för Strömstads kommuns tillsvidareanställda var under 2013 47,5 
år, en minskningen på knappt ett år jämfört med 2012. Den ”äldsta” 
förvaltningen är fortsatt Kommunledningsförvaltningen och den 
”yngsta” är Miljö- och byggförvaltningen, med en medelålder på 50, 
8 respektive 44,3 år. Pensionsavgångarna ökar marginellt men når 
en topp 2018 då 37 anställda blir 65 år. Antalet medarbetare som 
kvarstår i tjänst till 67 års ålder ökar, och även de som arbetar kvar 
efter pensioneringen som vikarier i framförallt vården men också 
inom barnomsorgen.

fortsatt arbete med ”strömstadsmodellen”
Antalet medarbetare i kommunen är 1 164, varav 1 005 personer 
är tillsvidareanställda. Andelen kvinnor som arbetar heltid ökar 
bland de tillsvidareanställda. Detta beror på den så kallade 
”Strömstadsmodellen”, där de anställda inom Omsorgsförvaltningen 
får välja sysselsättningsgrad två gånger per år. Detta kan innebära att 
statistiken förändras under året.

Löneutveckling och lön
2013 ökade medellönen för tillsvidareanställda med 681 kr per 
månad jämfört med föregående år. Kvinnornas medellön ökade med 
661 kr per månad och männens med 873 kr. I den lönekartläggning 
som utförts har inga oskäliga löneskillnader framkommit. De 
skillnader som ändå finns härrör från arbetets karaktär, erfarenhet, 
marknadskrafter samt tid i yrket. De löneavtal som de centrala 
parterna enas om avspeglar sig lokalt i hur stort utfallet blir. Nivån på 
de centrala avtalen var betydligt lägre än under 2012. Tendensen är 
att fler fackliga organisationer har sifferlösa avtal vilket innebär att 
kommunen har att sätta nivån på lönekostnadsökningarna.

Badhuset - populär friskvård bland de anställda.
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Hälsoarbetet måste prioriteras
Ökningen av den totala sjukfrånvaron under förra året var inte 
dramatisk, men har fortsatt under 2013. Årets ökning på 0,65 
procentenheter är inte stor, men det är oroande att frånvaron 
ökar för andra året i rad. Långtidssjukfrånvaron i mer än 60 
dagar har ökat och så har även korttidsfrånvaron gjort. Arbetet 
med ”Personalen i fokus” måste fortsätta så att vi kan vända 
trenden med stigande sjuktal. Rapporter från Försäkringskassan 
visar att trenden är likartad i riket.

friskvård för anställda
Kommunens friskvårdspaket har genom åren ökat i popularitet. 
I paketet ingår träning på Strömstad Badanstalt, Friskis och 
Svettis eller på Primärvården. Badanstalten är populärast och 
2013 uppnåddes ett rekord med nära 11 900 träningstillfällen 
för de kommunanställda. En liten ökning kan vi också se på 
Friskis och Svettis, men besöken på Primärvården fortsätter 
att minska. Alla dessa aktiviteter är subventionerade till viss 
del av arbetsgivaren kommunen. Kvinnor dominerar vad gäller 
friskvård. På Strömstads Badanstalt är det 72 procent kvinnor 
och 28 procent män som nyttjar erbjudandet om autogiro som 
betalningsalternativ.

Arbete för att minska skaderisker
Arbetet med att implementera den framtagna 
”Arbetsmiljöhandboken” har fortsatt. Mycket återstår att 
lägga till, och i och med att det är en levande handbok blir 
den aldrig ”färdig”. Ett av målen inom arbetsmiljöarbetet 
är att minska antalet arbetsskador. Vår fokusering på 
arbetsmiljön har fått medarbetarna att dokumentera och 
lämna in arbetsskadeanmälningar samt tillbud. De fackliga 
organisationerna rekommenderar också sina medlemmar att 
vara noga med rapporteringen för att bringa klarhet i var vi 
har våra svagheter. Under året har 43 arbetsskadeanmälningar 
inkommit.

försök med sjukrådgivning 
Försöket med att anlita det privata sjukvårdsrådgivningsföretaget 
MedHelp för sjuk- och friskanmälan har fortsatt under 
2013. Syftet är att minska korttidsfrånvaron och samtidigt 
ge sjukvårdsupplysning till den som anmäler sig sjuk. 
Omsorgsförvaltningen har fortsatt deltagit i försöket under året 
men Barn- och utbildningsförvaltningen har dragit sig ur. Planen 
är att ansluta hela Omsorgsförvaltningen till MedHelp och att 
det blir permanent. 

Informativ personalhandbok 
Ett arbete pågår med att ta fram en ”Personalhandbok” för alla 
chefer och medarbetare. Målet är att samla och organisera 
relevant information som är användbar i vår vardag. Handboken 
kommer att vara tillgänglig på Intranätet och ska uppdateras 
kontinuerligt. Den stora utmaningen blir att föra ut budskapet 
att våra anställda skall använda sig av Intranätet.

Projekt för administrativ personal
Kompetenssamverkan i Bohuslän-Dal har fortsatt med projektet 
”Vinna-Vinna” som projektägare. Kommunen har deltagit även 
under 2013. Ett brett spektra av utbildningar har erbjudits 
handläggare och annan administrativ personal för att bredda 
kompetensen inom ett antal områden. Cirka 100 av kommunens 
anställda har deltagit. Projektet kommer att avslutas under 
första delen av 2014. 

Prioriterat mål
Engagerade och motiverade medarbetare

sammanfattning måluppfyllelse 

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten 2013 ökade till 70 
procent jämfört med 65 procent år 2011. Det visar sig att digital 
inlämning ökar svarsfrekvensen. Resultatet som helhet ökade 
marginellt. Högst betyg fick områdena ”Arbetstillfredsställelse” 
samt ”Erkänsla”. De två områdena med lägst betyg har för-
sämrats sedan 2009, ”Fysisk arbetsmiljö” och ”Arbetstakt”. Varje 
arbetsplats kommer att analysera sitt resultat och upprätta åt-
gärdsplaner inför nästa mätning 2015.

Sjukfrånvaron ökade till 5,13 procent år 2013, från 4,48 
procent år 2012. Ökningen avser både långtids- och korttids-
sjukfrånvaron. Sjuktalen ökar även i våra grannkommuner i 
norra Bohuslän samt i riket i stort. En orsak kan vara att ytterst få 
idag får varaktig sjukersättning på grund av ändrad lagstiftning. 
Den viktigaste åtgärden för att åter sänka sjukfrånvaron är ett 
målmedvetet rehabiliteringsarbete. 

Friskvårdserbjudandet nyttjas alltmer av de 45 procent av 
våra anställda som är anslutna. Besöken på badanstalten, som 
lockar flest, har ökat i frekvens från 38 till 39 besök per ansluten 
medarbetare.

målet är delvis uppnått

medarbetarenkät, index
omrÅDe (ett urval) 2009 2011 2013

Delaktighet/handlingsutrymme 3,77 3,71 3,72
Erkänsla 3,74 3,67 3,79
Trygghet/trivsel 3,65 3,62 3,68
Arbetstillfredställelse 4,25 4,19 4,21
Fysisk arbetsmiljö 3,37 3,25 3,20
Arbetstakt 3,48 3,30 3,32
Ledarskap 3,52 3,37 3,41
Helheten 3,72 3,64 3,67
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Personalstatistik för kommunen

Redovisningen följer i stort tidigare års uppställning. Sjuk-
frånvaron redovisas utifrån de krav riksdagen bestämt. I vissa 
tabeller är olika nyckeltal angivna. Dessa redovisas i enlighet 
med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer 
samt enligt en överenskommelse i de nordbohuslänska kom-
munernas nyckeltalssamarbete. Om inte annat anges avser 
uppgifterna i personalredovisningen mätdatum den 1 novem-
ber år 2013 och redovisar personal anställda enligt Allmänna 
bestämmelser (AB).

Personalstruktur
Anställda 2013 fördelade efter sysselsättningsgrad och kön 
i procent:

 Syss. grad 0-74% 75-99% 100% (Heltid)

	 Kön  Kv Män Kv Män Kv Män
 %  9,6 3,8 18,9 5,4 71,5 90,8

Nyckeltal 2
Urval: Tillsvidareanställd personal

Åldersfördelning
Åldersfördelning 2013 efter kön i procent i procent:

 Ålder  Kvinnor  Män  Totalt

 20-29  5,5  4,9  5,4
 30-39  16,5  14,0  16,0
 40-49  30,5  21,1  28,8
 50-59  31,3  34,6  31,9
 60-  16,2  25,4  17,9
 Totalt  100,0  100,0  100,0

Nyckeltal 3
Urval: Tillsvidareanställd personal

sjukfrånvaro

nyckeltal 8

Sjukfrånvaron 2013 i procent per förvaltning och totalt.

  2011 2012 2013

 KLF 2,58 2,12 2,52
 OMS 5,40 5,73 6,66
 BUF 3,80 4,12 4,69
 TF 1,19 2,17 1,69
 MOB 1,24 1,71 1,85
 Totalt 3,90 4,48 5,13

Sjukfrånvaro 2013 i procent efter ålder, kön och totalt.

 Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

 < = 29år 4,94 3,61 3,96
 30-49år 2,24 5,19 4,71
 > = 50år 2,35 6,83 5,75

Sjukfrånvaron 2013 i procent per, kön, förvaltning och totalt.

  2012 2013 2012 2013

 KLF 1,48 1,10 2,53 3,41 
 OMS 3,78 4,33 5,97 7,00
 BUF 1,78 2,63 4,67 5,12 
 TF 2,11 1,86 2,54 0,65
 MOB 1,39 0,89 1,96 2,64
 Totalt 2,53 2,61 5,09 5,79

Män Kvinnor

Anställda efter anställningsform 1 november 2013

 86,8 84,5 86,3 80,5

Nyckeltal 1
Urval: Månadsanställd personal

Kvinnor Män Samtliga

Andel tillsvidareanställda % Andel tillsvidare- och
visstidsanställda per 1000 invånare

Personalvolym
Totalt antal anställda personer per år fördelade efter
kön och totalt:

   2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

 Antal  835 881 945 210 213 219 1045 1094 1164
 Andel  79,9 80,5 81,2 20,1 19,5 18,8 100,0 100,0 100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga

Kvinnor Män Totalt

Långtidssjukfrånvaro (> 59 dagar) 2013 i procent per förvaltning
och total.

  Män Kvinnor Totalt

 KLF  0,00   33,57 30,43   
OMS 48,94  43,53  43,94  
BUF  18,25 45,27  43,05   
TF 29,65 0,00 28,5  
 MoB 0,00 20,49 16,21  
 Totalt 32,12 43,70 42,59 

Sjukfrånvaron avser alla anställda enligt AB och anges i procent av de anställdas 
sammanlagda överenskomna arbetstid.
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Jämförande personalstatistik 2013,
norra Bohuslän
sjukfrånvaro, total och andel långtid, procent.
Sjukfrånvaron i Sveriges kommuner har mellan åren 2002-2011 minskat betydligt så har 
också skett i våra kommuner. Ett trendbrott skedde 2012 då sjukfrånvaron vände uppåt 
igen och denna trend har nu fortsatt 2013 i våra kommuner.

Frånvaron steg i samtliga kommuner mellan 15 och 24 procent. Den högsta ökningen på 
24 procent står Munkedal och Lysekil för och genomsnittet för kommunerna ligger på 
19 procent. Minsta ökningen hade Strömstads kommun med en ökning av 15 procent. 
Detta innebär att Strömstads kommun fortfarande har den lägsta totala sjukfrånvaron på 
5,13 procent och Munkedals kommun har den högsta på 7,40 procent.

Långtidsfrånvaron ökar i samtliga kommuner förutom i Lysekils kommun där den har 
minskat.

Trots att trenden i riket är stigande måste kommunerna fokusera på att vända trenden 
med uppföljning och aktivt rehabiliteringsarbete samt förebyggande arbete.

sysselsättningsgrad kvinnor, procent.
Diagrammet visar kvinnors tjänstgöringsgrad i kommunerna. En diskussion pågår natio-
nellt angående delade turer samt rätten till heltid. Detta är i högsta grad en jämställd-
hetsfråga och som är aktuellt i främst kvinnodominerade yrken. Målet i kommunerna 
är att öka andelen heltidstjänster eller att öka den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 
vilket innebär bättre pensionsförmåner och ökade möjligheter till självförsörjning.

Strömstad hade högst andel heltidsanställda kvinnor med 71,5 procent. Samtliga kom-
muner har ökat andelen heltidsanställda kvinnor förutom Munkedal som har minskat 
kraftigt till 44,9 procent. I Strömstad har andelen heltidsanställda kvinnor ökat sedan 
2007 då man införde den så kallade ”Strömstadsmodellen” där man väljer sysselsätt-
ningsgrad två gånger per år.

Heltid Deltid 75-99% Deltid 0-74%
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en välskött kommunal ekonomi innebär en ekonomi i balans över 
tid, vilket innebär behov av överskott i ekonomin. mål och rikt-
linjer för ekonomi och verksamhet säkerställer en god ekonomisk 
hushållning.  

I. Det finansiella perspektivet

mål och riktlinjer
De av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska målen bygger på 
principen att varje generation själv ska bära kostnaderna för den ser-
vice som den konsumerar. Det innebär att ekonomin måste vara i ba-
lans över tiden och att det budgeterade resultatet ligger på en nivå 
som säkrar överskott. För att nå överskottsmålet krävs satsningar för 
fortsatt tillväxt samt ett fortlöpande effektiviseringsarbete i verksam-
heterna för att hålla nere kostnadsutvecklingen. 

Resultatnivån ska räcka för att:

• värdesäkra det egna kapitalet
• egenfinansiera investeringar
• reservera utrymme för stigande pensionskostnader
• trygga slutligt utfall med en marginal för oförutsedda händelser

resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning, mätt över fem år. Målet avser skattefinan-
sierad verksamhets resultat, exklusive realisationsvinster och över-
skott från exploatering samt efter avsättning till investeringsfond1. 

soliditeten, (balansmål) inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska 
inte understiga 25 procent.

skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera 
verksamheten över tiden.

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för 
att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsätt-
ning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska 
åtgärder.

1Avsättning till investeringsfond infördes 2011. Posten redovisas under nedersta resultatraden, skatte-
finansierat resultat och innebär en öronmärkning av en del av resultatet till investeringar. Syftet är att 
successivt höja den egentliga resultatnivån för att minska beroendet av intäkterna från färjehamnen.

Koll	på	ekonomi	och	verksamhet.

 2011 2012 2013

Resultat (snitt 5 år, % av skatter och utjämning) 2 % 2 % 2 %
Soliditet  (balansmål inkl pensionsskuld, %) 21 % 20 % 22 %
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Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undan-
tagsfall; om det sker, ska beslutet följas av en plan för så snar åter-
betalning som möjligt.

Likviditetsreserven (saldo på huvudbankkontot eller outnyttjad 
del av kontokrediten) får ej understiga 20 Mkr.

Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksam-
heterna ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, 
samt följa självkostnadsprincipen.

Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmän-
na prisutvecklingen.

Balanskravet och värdesäkring av eget kapital
Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000, 
med genomsnittliga balanskravsresultat2 tio år bakåt på 14,3 
Mkr, se de senaste fem åren i tabellen. Resultatnivåerna har va-
rit tillräckligt höga för att överträffa inflationen och därmed har 
kommunen haft en positiv värdeutveckling av eget kapital. Re-
sultatutvecklingen har medgivit egenfinansiering av kommunens 
investeringar, med tillfälliga undantag då kontokrediten har ut-
nyttjats. 

II. Verksamhetsperspektivet
mål och riktlinjer för verksamheten3

Verksamhetsmålen  riktar sig till medborgare (kommunfullmäkti-
ges mål), kunder och brukare (nämnder), och ska säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och på ett ur ekono-
misk synvinkel tillfredsställande sätt. Att klara verksamhetsmålen 
samtidigt som volymerna ökar är en stor utmaning i nuvarande 
tillväxt. Till övervägande del bedöms verksamhetsmålen uppnås 
delvis, vilket främst är en följd av att det handlar om ett pågående 
arbete utan specifika årliga delmål.

systematiskt kvalitetsarbete
Nyckeltal och statistik ger ett mått på hur produktiv och effek-
tiv den kommunala verksamheten är, och hur mycket verksam-
het som levereras för inbetalda skatter, taxor eller andra avgifter. 
Analyserna används i den löpande verksamhetsstyrningen och 
för systematisk kvalitetsutveckling. En framgångsfaktor vid mät-
ningarna är jämförande statistik, därför medverkar kommunen i 
olika nätverk för nyckeltalsanalys (bl a KKiK, se sid 10). Det finns 
en potential att ytterligare utveckla och dra nytta av nyckeltalsba-
serade analyser.

Intern kontroll för riskhantering och effektivisering
Intern kontroll på kommunövergripande nivå och förvaltningsnivå 
bidrar till att effektivisera och styra verksamheten samt motverka 
risker. Den sammanställda statusen har förbättrats överlag sedan 
2012, men det finns fortfarande en förbättringspotential i samt-
liga delar av processen.

2 Årets resultat minus realisationsvinster
3 Kommunfullmäktiges mål redovisas på sidorna 13-37. Kommunstyrelsens och nämndernas mål 
redovisas på sidorna45-49

Prioriterat mål
Välskött kommunal ekonomi

sammanfattning måluppfyllelse
Resultatmålet uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Re-
sultatmålet påverkas av ett antal större engångsposter, både plus 
och minus. Rensat för samtliga jämförelsestörande poster uppnås 
ändå resultatmålet över fyra år enligt den finansiella analysen. 
Liksom år 2012 är det underliggande verksamhetsresultatet 
relativt svagt främst på grund av de strukturella och ekonomiska 
problemen inom omsorgsnämnden. 

Liksom föregående år konstateras att soliditetsmålet på högst 
25 procent är för högt satt då pensionsskulden har ökat kraftigt 
eftersom beräkningsgrunden har anpassats till det låga mark-
nadsläget. Det skedde först år 2011, sedan ännu en gång år 2013. 
Nivåsänkningen drabbade hela kommunsektorn och soliditetsmå-
let ändrades därför till krav på årlig ökning, i 2014 års budget. 

Inom verksamhetsperspektivet är måluppfyllelsen relativt god 
och målen bedöms vara av betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning. Mätbarheten kan förbättras med hjälp av nyckeltalsbasera-
de analyser. Det gäller även analys av sambandet mellan satsade 
resurser och verksamhetsresultatet. Arbetet med analyser och 
internkontroll bör prioriteras. 

Ekonomin är i balans över tiden, de årliga överskotten har vär-
desäkrat eget kapital och den finansiella ställningen är jämförel-
sevis stark. Investeringarna har finansierats utan externa lån och 
särskilda medel har avsatts för att möta stigande pensionskost-
nader. Verksamheterna följer budget med några få undantag, 
och arbetar fortlöpande med effektiviseringsåtgärder för att hålla 
nere nettokostnadsutvecklingen.

Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. För 
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning även i framtiden 
krävs ett kommunövergripande och verksamhetsinriktat föränd-
ringsarbete för att bromsa stigande kostnader och säkerställa 
höga resultat. 

målet är uppnått

Läs mer i årets finansiella analys på sid 55-58

 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige nämnder

	 Måluppfyllelse, procent 70% 69%

2010 2009 2010 2011 2012 2013

	 Balanskravsresultat Mkr 15,8 9,1 7,7 10,9 31,8 
 Real förändring eget kapital % 4,4 0,7 1,3 3,5 8,3

 status Kommun Ks on Bun Tn mBn

	 Mycket god      
 God   X  X  
 Tillfredsställande X X  X  X
 Svag      
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Kommunkoncernen omfattar strömstads 
kommun samt kommunens helägda 
dotterföretag AB strömstadsbyggen, AB 
strömstadslokaler och AB strömstads 
Badanstalt, samt under AB ström-
stadsbyggen dotter-dotterföretagen AB 
strömstanet och AB strömstadsgaragen. 
utdelning från dotterföretagen uppgick 
till sammanlagt 0,1 mkr under året. 

Resultatet för kommunkoncernen uppgår 
år 2013 till 38,3 Mkr. På koncernnivå är 
det kommunen som har störst budgetavvi-
kelse, vilket främst beror på obudgeterade 
engångsintäkter från tomtförsäljningar 
inom exploateringsverksamheten. Gene-
rellt råder en god anpassningsförmåga till 
förändrade förutsättningar i verksamhe-
terna under löpande år. 

Inom kommunen förekommer dock en del 
budgetavvikelser av vilka en del är bestå-
ende. Inom omsorgsnämnden handlar det 
om trendmässiga kostnadsökningar inom 
vård och omsorg, vilket tillfälligt balanseras 
av återbetalda sjukförsäkringsavgifter som 
redovisas inom finansförvaltningen. Barn- 
och utbildningsnämnden har under året 
finansierat utbyggnad av tre nya försko-
leavdelningar samt en tillfällig avdelning i 
avvaktan på färdigställande av ny förskola. 
För mer information, se driftredovisningen 
nedan och nämndernas redovisningar.

Koncernresultatets utveckling präglas 
främst av kommunens resultatutveckling, 
som varierar över tiden. Bolagens samlade 
resultatutveckling är något jämnare. För 

jämförelse av genomsnittet för femårspe-
rioden har kommunens resultat för 2013 
höjts rejält, detta beror på engångsintäkter 
inom exploateringsverksamheten och 
återbetalda sjukförsäkringsavgifter.

Jämfört med andra kommunkoncerner av 
samma storlek eller typ1 har Strömstad 
tidigare år redovisat högre resultat mätt 
per invånare. Under 2010-2012 sänktes 
kommunens resultat till följd av medfinan-
siering till statlig infrastruktur med totalt 
16 Mkr, vilket medförde en nivåsänkning 
av resultatet per invånare. Utan dessa 
satsningar skulle resultatutvecklingen 
för Strömstad följt samma trend som 
tidigare. Engångsintäkter i kommunen 
2013 medförde att resultatet per invånare 
ökade rejält. Vid jämförelser bakåt i tiden 
framkommer att Strömstad tidigare har 
haft generellt bättre ekonomiska förutsätt-
ningar än genomsnittet i jämförbara kom-
muner, vilket beror på att verksamhetens 
nettokostnader är lägre. 

Goda resultat säkerställer en god finan-
siell ställning, vilket mäts med soliditet. 
Koncernens sammanlagda soliditet på 12,8 
procent ligger jämförelsevis högt även jus-
terat för pensionsförpliktelsen, som ligger 
utanför balansräkningen. Genomsnittet för 
jämförelsegrupperna låg på 3 procent för 
kommuner med liknande storlek, och på 
6 procent för turism- och besöksnärings-
kommuner.

Koncernens totala skulder uppgår till 
1 291 Mkr. Av dessa består 1 111 Mkr 

av långfristiga skulder, vilka ökade med 
45 Mkr. Förändringen utgörs av ökad 
låneskuld i Strömstanet med 35 Mkr samt 
kommunens ökade skuld för förutbetalda 
anläggningsbidrag, såsom gatukostnadser-
sättning, investeringsbidrag och anslut-
ningsavgifter för vatten och avlopp. 

Låneskulden bör relateras till materiella 
anläggningar, vilka har ökat med 75 Mkr, 
från 1 467 Mkr till 1 542 Mkr. På balansda-
gen var skulderna 72 procent av tillgång-
arna. Jämförbara kommuner visar lägre 
skuldandel, 57-59 procent i genomsnitt. 
Koncernen har länge legat högt i riket 
avseende låneskuld per invånare. År 2012 
var denna den tredje högsta i riket, i nivå 
med de två föregående åren. Även relativt 
jämförbara kommuner har Strömstad klart 
högre låneskuld. I Strömstad ligger lånen i 
de kommunala bolagen. Vid jämförelse har 
kommunen en låg nivå på långfristiga lån; 
främsta orsaken antas vara att verksam-
hetsfastigheterna vanligtvis ligger inom 
kommunens egen förvaltning i kommuner 
av den här storleken.

1I gruppen med jämförbar storlek finns 66 kommuner, i gruppen 
med jämförbar typ finns 19 kommuner. Nio kommuner tillhör 
båda grupperna, däribland två grannkommuner i norra Bohus-
län, Tanum och Lysekil.

Koncernöversikt

Förvaltningsberättelsen

resultatutveckling, koncernen, mkr

resultat före eo-poster och skatt, jämfört med andra
Kronor per invånare
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Årets resultat uppgår till 33,7 mkr, att jämföra 
med budgeterade 15 mkr. Det höga resultatet 
beror på engångsintäkter från tomtförsäljningar 
inom exploateringsverksamheten med 27 mkr 
samt en engångsintäkt på 11,2 mkr avseende 
återbetalda sjukförsäkringsavgifter från åren 
2005 och 2006. 
Kommunfullmäktiges resultatmål uppgår till 
10,4 mkr, efter rensning för tomtintäkter, rea-
lisationsvinster, avsättning till investeringsfond 
och kostnader för ändrad redovisningsprincip. 
Det resultatet uttrycker ett mer rättvisande 
verksamhetsresultat för år 2013, att jämföra 
med budgeterade 11 mkr. 

Den skattefinansierade nämndsverksamhetens 
budgetavvikelse uppgår till minus 7,3 Mkr. Fler-
talet verksamheter håller budget, en del går med 
överskott och ett fåtal redovisar underskott. De 
större avvikelserna avser delar av omsorgsför-
valtningen samt tekniska förvaltningen. Vård och 
Omsorg (insatser för äldre och funktionsnedsatta) 
redovisar ett underskott på 10,7 Mkr. Större delen 
beror på att behovet av vård- och omsorgsinsatser 
har ökat, framförallt gäller det extra bemannings-
insatser utöver grundbemanning. För att minska 
kostnaderna för extrabemanningen har resursen-
heter införts vars resultat utvärderas fortlöpande. 
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett under-
skott på 3,4 Mkr, främst till följd av fortsatta behov 
av institutionsplaceringar för barn och unga. Det 
ekonomiska utfallet för färjeintäkter är ca 1,1 Mkr 
lägre än budget vilket beror på färre resande och 
färre anlöp.
Jämfört med augustiprognosen har det samlade 
nämndsresultatet förbättrats med 2,8 Mkr netto, 
delvis till följd av återhållsamhet och framskjutna 
projekt. Merparten utgörs av ej bestående netto-
kostnadssänkningar. 

Finansförvaltningens överskott på 26,1 Mkr har 
flera orsaker. De största positiva avvikelserna är 27 
Mkr från tomtförsäljning, 11,2 Mkr från återbetal-
ning av sjukförsäkringsavgifter, ökat inkomstut-
jämningsbidrag på 3,3 Mkr och ökad fastighetsav-
gift 2,8 Mkr. Större negativa avvikelser är 3,1 Mkr 
i extra avsättning till pensionsskulden, 2,8 Mkr i 
omstruktureringskostnader i samband med en 
omfattande lokalomflyttning, som långsiktigt sän-
ker hyreskostnaderna, 2,4 Mkr i sänkt kommunal 
skatteavräkning 2012 och 2013 samt 2 Mkr från 
avstämning sociala avgifter. 
Budgettillskott har utgått till barn-och utbildnings-
nämnden med 4,6 Mkr avseende förskoleutbygg-
nad och anskaffning av datorer och inventarier 
samt till omsorgsnämnden med 2 Mkr, som ett 
engångsbelopp till individ- och familjeomsorg. Av 
dessa finansierades 5 Mkr från en särskild budget 
för samhällsutveckling. I slutet av året beslutades 
om 11 Mkr i engångskostnader, som finansie-
ras i bokslut. De största posterna avser 5,9 Mkr 
i direktavskrivning av bokfört värde av tidigare 
hamninvesteringar på grund av ändrad redovis-
ningsprincip och 3,7 Mkr avseende avbruten ex-
ploatering, Triangeln i Skee. 
Årets effektiviseringsuppdrag till nämnderna upp-
gick till 6,5 Mkr i bestående nettokostnadsminsk-
ningar. Resultatet blev 7,2 Mkr till följd av oväntat 
gott resultat på vissa åtgärder.

Kostnaderna för semesterlöneskuldsförändring 
uppgår till 1,3 Mkr.

Driftredovisning

Förvaltningsberättelsen

Strömstads kommun 15,0 33,7 818,5 739,4 302,7 436,7 85% 59%
AB Strömstadsbyggen, konc 1,5 1,8 118,8 862,1 793,6 68,5 78% 8%
AB Strömstadslokaler 0,7 2,8 57,1 324,9 299,1 25,8 157% 8%
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 12,0 3,9 2,9 1,0 48% 27%
subtotal 17,2 38,4 1 006,4 1 930,4 1 398,3 532,0 179% 28%
Elimineringar -0,1 -0,1 -96,3 -62,3 -45,4 -16,9  
Totalt resultat koncern 17,1 38,3 910,1 1 868,0 1 352,9 515,1 179% 28%

Budget
Årets

resultat
Till-

gångar
Skuld+

avsättning
Brutto

omsättning
Soliditet

exkl. pensförp.
EK+

obesk res Likviditet

KOMMUNSTYRELSEN 5,7 -55,8 -50,1 -52,2 2,1
OMSORGSNÄMND 70,3 -283,5 -213,2 -203,1 -10,1
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 37,7 -318,4 -280,7 -282,2 1,5
TEKNISK NÄMND 51,8 -62,9 -11,1 -10,6 -0,5
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 13,3 -35,0 -21,7 -21,4 -0,3
Delsumma nämnder 178,8 -755,6 -576,8 -569,5 -7,3

fInAnsfÖrVALTnInGen 648,2 -37,7 610,5 584,6 26,0
Skatter, generella statsbidrag o utjämning 582,4 0,0 582,4 574,9 7,5
Finansiella poster exkl internränta och pens.fond 4,4 -2,0 2,4 2,7 -0,3
Avstämning sociala avgifter exkl avtalspensioner 11,2 -2,0 9,2 0,0 9,2
Avstämning kostnader för avtalspensioner  0,0 -3,6 -3,6 -1,1 -2,5
Övriga, ej fördelbara verksamhetsposter  4,0 -15,5 -11,5 4,9 -16,4
Kalkylerad internränta 13,2 0,0 13,2 12,7 -0,5
Pensionsutbetalningar 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 -0,0
Pensionsfonden 3,3 0,0 3,3 2,5 -0,8
Exploateringsintäkter  29,6 -2,6 27,0 0,0 27,0
Reavinst såld mark 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
summa skattefinansierad verksamhet 827,0 -793,3 33,7 15,0 18,7
ÅreTs resuLTAT - Tillförs eget Kapital	 	 	 33,7	 	

TEKNISK NÄMND 
Taxekollektivet Vatten och Avlopp 43,4 -44,2 -0,7 -1,6 0,9
Taxekollektivet Avfallshantering 25,5 -25,7 -0,2 0,0 -0,2
Taxekollektivet Fjärrvärme 2,1 -2,5 -0,4 0,0 -0,4
summa Taxekollektiv 71,0 -72,3 -1,3 -1,6 0,3
Tillförs balanskonton för respektive fond   -1,3  

skattefinansierad verksamhet
Belopp i Mkr

Belopp i Mkr

Utfall
intäkter

Utfall
kostnader

Budget
nettokostnader

Budget-
avvikelse

Utfall
nettokostnader

KonCernreDoVIsnInG

DrIfTsreDoVIsnInG
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enligt den strategiska planen ska strömstad i 
sin helhet fortsätta utvecklas genom att det 
skapas kreativa och stimulerade miljöer för 
boende, arbete och avkoppling. Boendemil-
jöerna är många. Inlandet har sina kvaliteter 
och möjligheter likväl som staden och kusten 
har sina, mångfalden berikar. under många år 
har strömstad haft god tillväxt och en växande 
arbetsmarknad. Ingen avmattning kan skönjas, 
efterfrågan på mark för bostäder och näringsliv 
är fortsatt stor. 

För att möta efterfrågan på mark är för närva-
rande närmare tjugo olika områden i kommunen 
föremål för exploatering. Den samlade exploate-
ringsverksamhetens bokförda värde har minskat 
något under året, från 83 till 77 Mkr. 

Verksamhetsområden
Det största exploateringsområdet är Bastekärrs 
industriområde, sydväst om Skee. Första etap-
pen är färdigställd och andra etappen pågår. 
Området omfattar ca 30 000 kvm ledig tomt-
mark och tomtförsäljning pågår.

Den sista kvarvarande tomten på Oslovägens 
handelsområde såldes under 2013 till ett värde 
av 21 Mkr. Då kommunen i princip inte har haft 
några kostnader för att iordningsställa tomten 
är denna tomtförsäljning en bidragande orsak 
till kommunens höga resultat för året. Exploate-
ringsområdet kommer att avslutas under 2014 
då slutfakturering av projektet har skett i januari 
2014.

Området Triangeln i Skee har avslutats under 
året på grund av att området inte gick att be-
bygga på grund av svåra geotekniska förhål-
landen. Upparbetade kostnader i projektet har 
direktavskrivits till ett värde av 3,7 Mkr.

Bostadsområden
På Stare vid södra infarten har tre villatomter 
färdigställts och sålts under året. Handpenning 
har erlagts och resterande köpeskilling kommer 
regleras i början av 2014.

På Norrkärr, Seläter har sju tomter färdigställts, 
varav sex tomter är sålda.

Ytterligare tomtförsäljningar har skett på Mällby. 
Här har alla nio tomter sålts och kommunens 
totala vinst avseende försäljningarna är 3 Mkr. 

Inom Canningområdet pågår detaljplaneproces-
sen och beslut har tagits om programsamråd. 
Skedet med att ta fram samrådshandlingar har 
påbörjats.

Detaljplan för Hjältsgård i Skee har vunnit laga 
kraft och nu pågår projektering för byggande av 
gator och VA. Försäljning av villatomter beräknas 
kunna inledas tidigast under hösten 2014.

exploateringsredovisning

Förvaltningsberättelsen Förvaltningsberättelsen

Områden (tkr)
Bastekärr 43 441 43 891 450
Oslovägen 16 862 16 158 -704
Skee/Triangeln  3 738 0 -3 738
Myren             74 74 0
Kebal           -18 -18 0
Torskholmen  3 3 0
Laholmen          419 419 0
Hålkedalen 2 275 2 949 674
Bojar/Grandalen           500 522 21
Nordby 0 7 7
Brovallen 0 527 527
mark för verksamhet 67 295 64 532 -2 763

Stare     6 072 5 455 -617
Canningområdet    1 796 2 170 375
Norrkärr   1 821 895 -925
Monelid/Seläter   873 873 0
Hjältsgård 733 804 71
Mällbyhöjd        2 345 2 481 136
Mellby            2 063 0 -2 063
Kebal etapp 2 0 2 2
mark för bostäder 15 702 12 681 -3 022
Bokfört värde exploateringsverksamhet 82 997 77 213 -5 785

exploateringsredovisning Bokfört värde
år 2012

Bokfört värde
år 2013

Förändring
netto
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Investeringsredovisning
Årets nettoinvesteringar uppgick till 36,2 Mkr, 
att jämföra med budget på 99,1 Mkr, inklusive 
tilläggsbudget 42,8 Mkr från tidigare år. Bruttoin-
vesteringarna uppgick till 39,3 Mkr, investerings-
inkomster inkom med 3 Mkr från Naturvårdsver-
ket avseende VA Koster.

Taxekollektivets nettoinvesteringar uppgår till 
20,2 Mkr fördelat på Vatten och Avlopp 18,3 
Mkr samt Avfallshantering 1,9 Mkr. 

Den skattefinansierade verksamhetens nettoin-
vesteringar uppgår till 16 Mkr fördelat på Kom-
munstyrelse 6,3 Mkr, Omsorgsnämnd 0,7 Mkr, 
Barn- och utbildningsnämnd 1,6 Mkr, Miljö- och 
byggnämnd 1,7 Mkr och Teknisk nämnd 5,7 Mkr.

Försenade investeringar inom Tekniska nämn-
den främst för taxefinansierade delen beror till 
största delen på högt tryck inom upphandlings-
verksamheten samt att det inte finns personella 
resurser för att klara alla planerade projekt.

Det finns även beslutade investeringar i färjelä-
get med 12,5 Mkr som ej påbörjats beroende på 
att avtal med nya rederiet ännu inte är klart.
Budgeterade 3,5 Mkr avseende Bron över 
Strömsån tas ej med till 2014 då det är oklart 
med beslut.

Av budgeterade 5 Mkr för renovering av Stads-
huset har 2 Mkr använts till renovering av nedre 
plan i del av miljöförvaltningens lokaler samt 
projektering av Stadshusets huvudbyggnad. Res-
terande 3 Mkr är avsatta för fortsatt renovering 
av nedre plan i IT-avdelningens tidigare lokaler 
där arbetet pågår. 

Redovisningsprincipen avseende reparation 
och underhåll av kajer och pirer har under 2013 
ändrats från investering till drift, anläggningar-
nas restvärde har bokats bort till en kostnad av 
5,9 Mkr.

Av outnyttjad budget på 63 Mkr har 53,9 Mkr 
överförts till år 2014, varav 24,3 Mkr avser 
taxekollektivet.

Avyttrade anläggningstillgångar har inbringat 
0,3 Mkr bestående av markförsäljning: Norrkärr 
1:258 med 125 tkr, Norrkärr 1:50 med 61 tkr, del 
Strömstad 5:27 med 145 tkr samt fordonsförsälj-
ning med 25 tkr.

Sammanlagd realisationseffekt uppgår till 0,2 
Mkr netto.

Förvaltningsberättelsen

exploateringsredovisning

Belopp i tkr
KommunsTYreLse
Verksamhetsrelaterade inv i hyrda lokaler 4 481 5 000 3 043 3 043   
Konstnärlig utsmyckning  200 104 104   
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 1 344 3 300 3 143 3 143   
s:a Kommunstyrelse 5 825 8 500 6 290 6 290  0 0

omsorGsnÄmnD       
Arbetsmiljö/Säkerhetsåtgärder/Tr-larm 600 700 700 700   
s:a omsorgsnämnd 600 700 700 700  0 0

BArn- oCH uTBILDnInGsnÄmD       
Inventarier, grundsk/gymn/kök/städ  1 400 1 047 1 047   
E-tjänster/IT-investeringar 325 300 572 572   
s:a Barn- o utbildningsnämnd 325 1 700 1 619 1 619  0 0

mILJÖ- oCH BYGGnÄmnD       
Räddningstjänst 817 510 1 122 1 122   
Miljö, hälsoskydd och bygg 835 400 539 539   
s:a miljö- o byggnämnd 1 652 910 1 661 1 661  0 0

TeKnIsK nÄmnD (skattefinansierad verksamhet)       
Hamn       
Färjeläge 3 000 2 500 730 730   
Trossbrygga, fender 7 000      
Övriga hamninvesteringar 4 259 7 180 3 635 3 635   
Infrastruktur och allmän renhållning       
Gång- och cykelbanor 1 907 400 145 145   
Strömsån, rensning och bro  3 500 232 232   
Övrigt Infraktruktur o allmän renhållning 1 410 2 120 997 1 044  31 16
s:a Teknisk nämnd 17 576 15 700 5 739 5 786  31 16
s:a skattefinansierad verksamhet 25 978 27 510 16 009 16 056  31 16

TeKnIsK nÄmnD (taxefinansierad verksamhet)       
Vatten och avlopp       
Hogdalsnäset Stensvik, VA Stensvik 1 288 4 000 8 017 8 045   28
Dagvattenåtgärder Myrenområde 1 300  235 235  
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 1 919  142 142  
Avloppspumpstationer, avloppsledningar 427 3 800 3 741 3 741  
VA Koster 1 146 1 500 -1 981 1 019  3 000
Saltö etapp II  9 000 662 662  
VA-plan för kapacitetsöversyn 2 158 1 000 2 476 2 476  
Två vassbäddar 990 3 500 396 396  
Utbyggnad av Österröd (VA) 4 471  2 132 2 132  
Övrigt vatten och avlopp 3 033 4 690 2 492 2 492  
Summa Vatten och Avlopp 16 732 27 490 18 312 21 340  3 000 28
Avfallshantering       
Nybyggnation personalutrymmen   1 417 1 417   
Övrigt Avfallshantering 100 1 350 471 471   
Summa avfallshantering 100 1 350 1 888 1 888  0 0
s:a Taxefinansierad verksamhet 16 832 28 840 20 200 23 228  3 000 28
summa Investeringsredovisning 42 810 56 350 36 209 39 284  3 031 44
Försäljning mark   -331     
summa markförsäljningar   -331    
Försäljning fordon   -25    
summa övriga försäljningar   -25    
summa försäljning av anläggningstillgångar   -356    
netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar   35 853    

Investeringsredovisning Överflyttad
budget fr tid år

Budget
år 2013

Utfall
år 2013

Varav
utgift

Varav
invest.bidr

Varav övr.
inkomster
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Beredskap för stigande pensionskostnader
Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till de anställda, som inte upptagits 
som en skuld, innebär att vi skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför oss. 
Det nuvarande resultatmålet på två procent täcker in en del av de stigande kostnaderna, då 
det finns marginal för en viss sänkning av resultatnivån i framtiden. Därutöver har kommunen 
avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del av utgifterna.  
I tabellen brevid redovisas balansen mellan kommunens samtliga pensionsförpliktelser och 
pensionsmedel per sista december 2013. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 26,3 
procent av den totala skulden, en ökning med 2,1 procentenheter. Det innebär att fondvärdet 
ökade mer än skulden. Mellanskillnaden har återlånats för andra ändamål, främst investeringar 
i materiella anläggningstillgångar. 
Pensionsmedlens marknadsvärde ökade med 8,6 procent. För mer information hänvisas till den 
finansiella rapporten för 2013. 

Pensionsredovisning

För mer information hänvisas till den finansiella rapporten för 2013, se www.stromstad.se

Förvaltningsberättelsen

Varav
invest.bidr

Varav
Övriga

Ingående balans 2013 38 369 260 318 298 687 52 453  54 919 28 936 32 502 81 390 87 123
Pensionsutbetalningar -1 336 -10 505 -11 841      
Övriga poster 8 367 26 979 35 346
Återförd nedskrivning    0  0  0

Försäljning inom portföljen    0  -7 521  -7 521
Köp inom portföljen    10 517  -1 496  9 021
Realisationsvinst    0  1 821  1 821
Realisationsförlust    0  0  0
Total värdeförändring    10 517 9 694 -7 196 -2 160 3 321 7 535
 varav extrainsättning    0    0
 varav direktavkastning    973  0  973
 direktavkastning %    1,9%  0,0%  1,2%
 totalavkastning %     0,1%  22,0%  8,6%
utgående balans 2013 45 401 276 792 322 193 62 970 64 613 21 740 30 045  84 711 94 658
Återlånade medel*        237 482
summa   322 193      322 193 

*) Återlånade medel uttrycker skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel.

Pensionsförpliktelser

Bokfört
värde

Bokfört
värde

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Marknads-
värde

Marknads-
värde

räntefonder
Avsättning Inom linjen Tot. för-

pliktelser

Aktiefonder Tot. pensionsmedel
Pensionsmedel	(som avsatts för framtida pensioner)
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ursholmens fyrplats - utpost i Kosterhavet.



44
Strömstads Badanstalt har en lång och anrik historia.
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Kommunstyrelsen
ordförande ronnie Brorsson
Kommunchef niels Bredberg

Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är näringslivs-
utveckling, översiktlig planering, kultur- och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik, 
information samt stöd och service inom administration, ekonomi, IT och personal.

nettokostnadsutveckling
Nettokostnaderna ökade med 3,9 Mkr netto eller 
8,3 procent. Huvuddelen handlar om projektkost-
nader på 2,7 Mkr avseende kommungemensam 
IT-utveckling. Rensat för det ökade nettokostna-
derna med 3,7 procent, vilket ligger inom budget

Budgetavvikelser
Semesterlöneskulden inom förvaltningen har 
ökat med 0,1 Mkr. Lägre arbetsgivaravgifter för 
unga och äldre har totalt gett 0,1 Mkr i minskade 
kostnader. 

• Politisk verksamhet 
Behov av fördjupade granskningar inom två 
nämnder orsakade underskott inom revisionen. 
Arvoden redovisar överskott då sociala avgifter är 
lägre för unga och äldre.

• samhällsutveckling
Större delen av underskottet härrör från översikts-
planeringen. Orsaken är beslut om att påskynda 
arbetet med FÖP Norra kustområdet, FÖP Södra 
Kustområdet och Detaljplan för bevarande cen-
trum. 

• Kultur och fritidsverksamheten
Överskottet beror på framgångsrik extern finan-
siering av aktiviteter samt att vissa åtgärder inom 
kulturarvsområdet förskjutits till år 2014.

• Administration
Kapitalkostnaderna inom förvaltningsövergri-
pande visar överskott med 0,8 Mkr på grund av ej 
driftsatta investeringar. Administrativ avdelning re-

dovisar överskott då vakans vid tjänstledighet inte 
ersatts fullt ut samt att driftsprojektet för webb-
sidesutveckling bromsat in på grund av tjänst-
ledighet. Personalavdelningen redovisar överskott 
till följd av långtidssjukfrånvaro utan möjlighet till 
vikarie. Friskvården redovisar underskott till följd 
av stort nyttjande. Upphandlingsverksamheten 
redovisar överskott som avser återbetalning av 
tidigare fakturerad kostnad för inköpssamarbetet 
inom norra Bohuslän. IT-avdelningen redovisar 
överskott, till hälften till följd av överskott inom 
projektet ny IT-plattform och resterande avser 
överskott inom kapitalkostnader för försenade 
investeringar. 

effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick till 0,5 
Mkr, vilket har uppnåtts genom sänkt inköps-bud-
get, höjd egenavgift för friskvård och ökad andel 
e-fakturor. 

Verksamheterna arbetar med ständig utveckling 
för att effektivisera handläggningen. Det sker 
genom olika åtgärder, såsom att  definiera och 
minimera kvalitetsbrister, utarbeta bättre rutiner, 
nyttja befintliga system på bättre sätt samt främja 
ökad avtalstrohet

Redovisning nämnder och bolag

Kfs prioriterade mål nämndsmål utfall

Näringsliv
Högre grad av kommunal 
service anpassad till efterfrågan 
hos näringsliv och enskilda.

Kommunikationer och
infrastruktur 
Förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur i Strömstad.

Kultur och fritid 
Ökade förutsättningar för 
fritidsaktiviteter, med särskild 
satsning på barn och ungdom.

Ekonomi
Välskött kommunal ekonomi.

medarbetare
Engagerade och motiverade 
medarbetare.

mål: Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv 
och enskilda
utfall: Svagt Nöjd-Kund-Index enligt SKL:s servicemätning Insikt 2013, 
serviceutbildning planeras. Flera näringslivsträffar har genomförts. Påbörjat 
projekt för ny webbsida. E-fakturor till kunder förbereds.

mål: Utbyggt stadsnät
utfall: Målsättningen att nå totalt 1 500 fiberanslutningar under året har 
överträffats. Kommunen har bidragit till målet på olika sätt. Planering för 
fiberförbindelser till kommunala verksamheter utanför centralorten pågår.

mål: Utöka och utveckla barn och ungdomars möjlighet till aktivitet
utfall: Antalet fritidsaktiviteter för barn och ungdom har ökat. Målet om 
kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år har uppnåtts med marginal. 
Folkhälsorådet har gett stöd till insatser som ökar ungdomars möjlighet till 
fritidssysselsättning. 

mål: Effektiv lokalanvändning
utfall: Uppsägningen av externa lokaler för barn- och ungdomsverksamheter 
på Klevgatan minskade den totala lokalytan med 800 m2 och sänkte lokal-
kostnaderna med 0,8 Mkr/år exkl omställningskostnad 2,8 Mkr.
mål: Effektiva verksamheter 
utfall: Andelen digitala ärenden har ökat från 13 till 19 procent. Verksam-
heterna arbetar löpande med utvecklingsprojekt och effektiviseringsåtgärder.

mål: Engagerade och motiverade medarbetare
utfall: Nöjd-Medarbetar-Index har ökat från 3,55 till 3,57. Korttidssjukfrån-
varon har ökat. Nyttjandet av friskvårdserbjudandet ökar.

Läs Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 i sin helhet på www.stromstad.se

Belopp i Mkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse
Kommunfullmäktige 0 2 462 2 462 2 378 -84
Kommunstyrelse -2 2 107 2 109 2 158 49
Samhällsutveckling 1 837 6 687 4 850 4 302 -548
Förvaltningsövergripande 0 4 376 4 376 5 274 898
Administrativ avdelning 629 8 077 7 448 7 741 293
Personalavdelning 1 264 5 690 4 426 4 469 43
Ekonomiavdelning 269 6 881 6 613 6 724 111
Kultur och Fritid 631 7 142 6 511 6 643 132
Extern information 0 496 496 500 4
IT och Växel 65 10 860 10 795 11 985 1 190
summa 4 693 54 779 50 086 52 174 2 088

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%

KommunsTYreLsen Intäkter Kostnader Nettokostnader
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Redovisning nämnder och bolag

Omsorgsnämnden
ordförande Leif Andersson
förvaltningschef ola Lindström

omsorgsnämnden ansvarar för att ge strömstads invånare social omsorg. Verksamheten omfattar 
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. nämnden ansvarar 
också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar, konsumentrådgivning, 
bostadsanpassning och serveringstillstånd.

nettokostnadsutveckling
Omsorgsnämndens nettokostnader år 2013 upp-
gick till 213 Mkr, vilket är en ökning med 12,1 Mkr 
eller 6 procent. Större delen av nettokostnadsök-
ningen består av ökade personalkostnader på 9 
Mkr åren 2012-2013.

Budgetavvikelser
Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 
10,1 Mkr år 2013. I de prognoser som redovisats 
under året har angetts att kostnaderna för extra 
personalinsatser inom vård och omsorg samt 
kostnaderna för institutionsplaceringar Barn och 
unga skulle komma att överstiga budget, vilket 
överensstämmer med resultatet.

• förvaltningsövergripande verksamhet: Över-
skottet på 3,6 Mkr beror på minskade personal-
kostnader (1,2 Mkr), färre ärenden än förväntat 
när det gäller bostadsanpassning (0,6 Mkr) och 
omfördelning av lokaler (0,5 Mkr) samt att man 
avstått från inköp av exempelvis utbildningar och 
IT-utrustning (1,3 Mkr).

• Vård och omsorg: Underskottet på 10,7 Mkr 
består framför allt av högre personalkostnader än 
budgeterat. Efterfrågan på vård- och omsorgsin-
satser har ökat behovet av extrabemanning; den 
bokförda kostnaden för extrabemanning och vika-
rier uppgår till 7,1 Mkr. Antalet brukare som varit 
utskrivningsklara från sjukhus har genererat höga 
kostnader till regionen, eftersom de kommunala 
resurserna för att möta placeringsbehoven inte 
har räckt till.  Totalt antal betaldygn uppgår till 239 
(0,9 Mkr), mot budgeterade 16 dygn (0,06 Mkr). 
Även kostnaden för färdtjänst har varit större än 

beräknat och uppgår till 0,3 Mkr utöver budget.  
För att minska kostnaden för extrabemanning 
och vikarier på de största särskilda boendena 
och i hemtjänsten har resursenheter startats. I 
en jämförelse med föregående år har det gett en 
kostnadsminskning på 0,4 Mkr. 

• socialtjänst Individ och familjeomsorg: 
Underskottet på 3,4 Mkr har uppkommit inom 
socialtjänst Barn och unga och gäller kostnader för 
institutionsplaceringar enligt myndighetsbeslut.

• Arbetslivsenheten, Lss & sfB och Daglig verk-
samhet: Överskottet på 0,4 Mkr beror till största 
delen på att antalet assistansärenden minskade 
tillfälligt under året.

effektiviseringsåtgärder
Årets effektiviseringsuppdrag uppgick till 2,4 Mkr 
och har genomförts enligt följande:
Integrerad korttidsverksamhet, 0,5 Mkr, till följd av 
minskade kostnader för enhetschef och lokaler. 
Centraliserad schemaläggning, 0, 3 Mkr, genom 
att bemanningscentralen successivt under året 
har övertagit ansvaret från enheterna.
Minskade lokalkostnader, 0,25 Mkr, till följd av att 
kostnaden för externa lokaler på Klevgatan inte 
längre finns.

Effektivisering av hemtjänsten, 1,35 Mkr, till följd 
av att brukartidandelen har ökat och numera lig-
ger inom 55-65 procent.

Läs Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2013 i sin helhet på www.stromstad.se

ons prioriterade mål nämndsmål utfall

Trygghet och hälsa
Delaktiga medborgare.
Barnperspektivet ska ingå vid all 
planering.

miljö och energi
En tydlig miljöprofil

Ekonomi
Välskött kommunal ekonomi

medarbetare
Engagerade och motiverade 
medarbetare

mål: Varje enhet ska ges praktisk möjlighet att källsortera.
utfall: Administrativa enheten har möjlighet att källsortera, sortering
påbörjad på vissa andra enheter.

mål: Kvalitetssäkra verksamheten. 
utfall: Kvalitetslöften har inte antagits. De kommer att ersättas av värdig-
hetsgarantier under år 2014.
mål: Insatserna skall kännetecknas av rättsäkerhet och kvalitet.
utfall: Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår 
med bl.a. rutiner för avvikelsehantering och riskanalyser.
mål: Anordna minst en öppen aktivitet under året. 
utfall: Ett av årets nämndsmöten har varit öppet.
mål: ONs hemsida ska bli mer användarvänlig/antalet besök på hemsidan 
skall öka.
utfall: Antalet besök på hemsidan har ökat.

mål: Verksamheten ska uppnå minst 0-resultat.
utfall: Omsorgsnämnden redovisar ett stort underskott som härrör sig till 
personalkostnader inom vård och omsorg.
Även institutionskostnader för barn och unga redovisar underskott. 
mål: Återkommande KPB-undersökningar (kostnad per brukare) ska visa 
förbättrat resultat.
utfall: Analys har ännu inte genomförts.

mål: Utbildade och kompetenta medarbetare med möjlighet till kompetens-
utveckling.
utfall: Andelen utbildad personal har ökat från 84 % år 2012 till 86 % år 2013.
mål: Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten skall öka jämfört med föregående 
mätning.
utfall: Svarsfrekvensen har ökat från 48 % i föregående mätning (2011) till 54 
% i årets mätning.

Belopp i Tkr	 Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse
Förvaltningsövergripande verksamhet 1 055 7 688 6 633 10 211 3 578
Vård och omsorg
Särskilt boende + kortidsvård 10 469 87 835 77 366 71 416 -5 950
Hemtjänst 1 782 26 964 25 182 21 709 -3 473
Hemsjukvård 754 17 863 17 108 15 221 -1 887
Rehab 3 016 7 306 4 290 4 618 328
Övergripande vård och omsorg 14 581 22 603 8 022 8 252 230
Arbetslivsenhet, Ifo, sfB & Lss
Arbetslivsenhet 7 743 11 699 3 956 3 716 -240
Socialtjänst IFO inkl. boendestöd och resursteam 2 419 35 917 33 498 30 122 -3 376
Integrationsverksamhet 14 399 14 399 0 0 0
LSS & SFB och daglig verksamhet14 087 14 087 51 253 37 167 37 867 700
summa 70 305 283 527 213 222 203 132 -10 090

omsorGsnÄmnD Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%
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Redovisning nämnder och bolag

Barn- och utbildningsnämnden
ordförande Pia Tysklind
förvaltningschef Annelie Gollungberg

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

nettokostnadsutveckling
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 
2013 uppgick till 280,7 Mkr. Nettokostnaderna ökade 
med 11,0 Mkr eller 4,1 procent mot föregående år.  Den 
planerade ökningen enligt budget var 12,5 Mkr netto. 
Inom gymnasieskolan har nettokostnaderna minskat 
med 2,6 Mkr eller 6,6 procent jämfört med 2012. 
Kostnadsminskningar inom de interkommunala mellan-
havandena är den främsta orsaken, som en följd av 
att färre Strömstadselever än tidigare valt att studera i 
annan ort. 
Nettokostnadsökningar till följd av volymökning finns 
inom förskolan, måltid, städ samt inom Svenska för 
invandrare (SFI). Inom Resurscentrums verksamhet har 
en nettokostnadsökning skett med 10,1 procent vilket är 
ett resultat av ökat behov av särskilt stöd.
I övriga verksamheter är ökade lönekostnader den främ-
sta anledningen till nettokostnadsökningarna. 

Budgetavvikelser
Nämnden visar ett överskott för 2013 med 1,5 Mkr. 
Budgetavvikelsen motsvarar drygt 0,5 procent av netto-
budgeten. 

• måltidsverksamheten visar ett underskott på 0,8 Mkr
som beror på ökat behov av personal för hanteringen av 
specialkost och för sommaröppen förskola.

• skolskjutsverksamheten visar ett underskott på 0,5 
Mkr som beror på ökade kostnader för skoltrafik till följd 
av indragen kollektivtrafiklinje, samt på en ökad kostnad 
för skolbuss mellan Strömstad och Ed och för ökad skol-
skjuts för växelvis boende.

• resurscentrum visar ett underskott på 1,1 Mkr 
bestående av ökade kostnader på 2 Mkr för det särskilda 
stödet i skolan. Det balanseras dock upp av ett överskott 
inom Barn- och Ungdomsteamet till följd av att vakanser 
inte har kunnat tillsättas. 

• särskolan visar ett överskott på 0,7 Mkr till följd av res-
triktivitet vid tillsättning av vikarier, samt att planerade 
resursförstärkningar inte har genomförts.

• förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 
Mkr, vilket till stor del beror på att vissa åtgärder på de 
nyöppnade avdelningarna har senarelagts. 

effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick till 3 Mkr och 
riktades till nämndens tre största kostnadsområden: 
personal, lokaler samt övrigt. Effektiviseringarna inom 
personalområdet har genomförts i fritidsverksamheten 
och på Strömstiernaskolan. Åtgärderna inom gymna-
siet, i första hand sänkt nettoårsarbetstid på grund av 
fortsatt höga kostnader jämfört med riket, har däremot 
inte kunnat genomföras fullt ut. Inom lokalområdet har 
hyreskontrakt med externa hyresvärdar sagts upp till 
förmån för användning av kommunens egna lokaler. I 
övrigt har fokus lagts på ökad grad av avtalstrohet, vilket 
också ingår i internkontrollarbetet.

Buns prioriterade mål nämndsmål utfall

Trygghet och hälsa
Delaktiga medborgare.
Barnperspektivet ska ingå vid all 
planering.

miljö och energi
En tydlig miljöprofil

Kultur och fritid
Ökade förutsättningar för 
fritidsaktiviteter, med särskild 
satsning på barn och ungdom.

utbildning
Livslångt lärande

Ekonomi
Välskött kommunal ekonomi

medarbetare
Engagerade och motiverade 
medarbetare

mål: Fortsatt utveckling av fritidsgården.
utfall: Under 2013 fick Mellegården och Diskusgatan  Grön Flagg-certifiering.
mål: Utveckla gymnasiet till ett kulturhus.
utfall: Antalet kulturevenemang har ökat jämfört med föregående år, men 
inte antalet verksamheter.

mål: Varje skola/förskola har sin egen miljöprofil.
utfall: Under 2013 fick Mellegården och Diskusgatan Grön Flagg-certifiering. 
mål: Servera mer ekologisk mat 
utfall: Under 2013 var andelen ekologiska livsmedel i skolan 16,3 %.

mål: Föräldrar är delaktiga och känner sig välkomna i förskolan/skolan.
utfall: Föräldraenkät visar att 95 % känner sig välkomna och delaktiga.
mål: Alla elever ska uppleva att all skolpersonal har nolltolerens mot krän-
kande behandling.
utfall: Elevenkät visar att 82 % av eleverna upplever att skolans personal 
har nolltolerens.

mål: Alla eleven ska nå de nationella kunskapsmålen i samt-liga ämnen.
utfall: 77 % av eleverna i årskurs 9 nådde målen i samtliga ämnen.
mål: Alla elever på gymnasiet ska fullfölja sina studier inom tre år.
utfall: 70 % av eleverna fullföljde sina studier inom 3 år (66 % år 2012).
mål: Andelen elever som fullföljt sina grundstudier inom den statsbidragsfi-
nansierade tiden ska öka till minst 80 %.
utfall: 81 % av elever avslutade sina studier inom den stats-bidragsfinansi-
erade tiden.
mål: Fortsatt utveckling av KomVux med ett attraktivt utbud.
utfall: Antalet studerande och antal eftergymnasiala utbild-ningar har ökat 
jämfört med år 2012.

mål: Rätt person på rätt plats.
utfall: Barn- och utbildningsnämndens budget är i balans

mål: Minst två gemensamma planeringsdagar för nämnd och chefsgrupp 
per år.
utfall: Två gemensamma planeringsdagar har genomförts.
mål: Aktiva politiker som deltar på skolråd och föräldramöten minst en gång 
per halvår.
utfall: Samtliga politiker har deltagit minst en gång.

Belopp i Tkr	 Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse
Biblioteksverksamhet 144 4 743 4 599 4 895 296
Kulturskola 752 3 766 3 014 3 004 -10
Förvaltningsgemensam verksamhet 226 9 523 9 297 9 765 468
Särskola/Särvux 317 7 051 6 734 7 463 729
Måltid/städ 3 570 39 159 35 589 34 866 -723
Skolskjuts 14 9 059 9 045 8 500 -545
Grundskola/Förskoleklass 1 166 84 297 83 131 83 546 415
Resurscentrum 635 22 205 21 570 20 513 -1 057
Gymnasium 13 719 52 520 38 801 38 784 -17
Kommunal vuxenutbildning 3 909 10 084 6 175 5 681 -494
Förskole- och fritidsverksamhet 13 237 77 795 64 558 65 200 642
Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre  -1 797 -1 797  1 797
summa 37 689 318 405 280 716 282 217 1 501

Läs Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 i sin helhet på www.stromstad.se

BArn- oCH uTBILDnInGsnÄmnDen Intäkter Kostnader Nettokostnader

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%
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miljö- och byggnämnden
ordförande Lena martinsson
förvaltningschef michael olsson

miljö- och byggnämnden ansvarar för fysisk planering, bygglovshantering enligt plan- och 
bygglagen samt är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsme-
delslagen. nämnden ansvarar också för räddningstjänst och kommunskydd/krisberedskap.

nettokostnadsutveckling
Förvaltningens nettokostnader ökade år 2013 med 
1,5 Mkr eller 8,6 procent. Den planerade ökningen 
enligt budget var 1,2 Mkr netto. Intäkterna är 0,8 
Mkr högre jämfört med 2012, på grund av ökade 
intäkter utspritt över hela förvaltningen. Verksam-
hetens kostnader har ökat med 2,5 Mkr jämfört 
med 2012, varav personalkostnaderna ökat med 
0,7 Mkr. Underskottet beror på svårigheter att re-
krytera varför förvaltning tillfälligt tvingats hyra in 
kostnadsdrivande konsulter.  

Budgetavvikelser
Nämnden visar ett underskott med 0,3 Mkr bero-
ende på händelser som resulterat i avvikelser både 
på kostnads- och intäktssidan.

• Byggavdelningen har till följd av personalbrist 
tvingats nyttja externa konsulter, detta har lett till 
att kostnaderna ökat samtidigt som effektiviteten 
minskat. Planavdelningen har stöttat upp och re-
surser har lagts på rekrytering av vakanser på byg-
gavdelningen i syfte att öka produktionen och sä-
kerställa förväntade intäkter. 

• Planverksamhetens budgetavvikelser beror på 
minskade intäkter eftersom planarbetet går något 
trögt (flera detaljplaner väntar på att startas upp) 
samt att arbete med vissa gamla planer med fast 
planavgift kvarstår. I samband med detta har av-
delningen valt att inte ta in vikarier för att ersätta 
tjänstledig personal. 
• räddningstjänsten har svårigheter att rekry-
tera och behålla deltidspersonal samtidigt som an-

talet larm ligger över budgeterat antal och antalet 
arbetstimmar ökar. Räddningstjänsten har fått ett 
budgettillskott inför 2014 för en utökad ”dagstyr-
ka”; kostnaderna förväntas bli högre än budgettill-
skottet.

I övrigt råder återhållsamhet på kostnadssidan 
inom samtliga av förvaltningens verksamheter. 

effektiviseringsåtgärder
Årets budgeterade effektiviseringar på 0,3 Mkr har 
uppnåtts och innefattar följande: 
Förvaltningen fortsätter påbörjat arbete med rätt 
taxor vilket förväntas ge bättre extern finans-ie-
ringsgrad.  Detta syns tydligast inom nämndsverk-
samheten och miljö- och hälsoskyddsavdelningens 
verksamhetsområden. En övergång från fastpris 
till timdebitering på planavdelningen kommer att 
ge resultat när de gamla planerna är färdigställda. 
Det pågår arbete med IT/GIS, rutiner och kvalitets-
säkring som förväntas bidra till en löpande effek-
tivisering. 

Ytterligare ej budgeterade åtgärder, i form av re-
krytering och kompetensutveckling inom plan- och 
bygglagens tillsynsområde, har tillsammans med 
en tillfällig sammanslagning av ledningsfunktionen 
för plan- och byggavdelningen genererat ökade in-
täkter.

Läs Miljö- och byggnämndens verksamhetsberättelse 2013 i sin helhet på www.stromstad.se

MBs prioriterade mål nämndsmål utfall

Boende
Ökat antal innvånare.

Natur
Värna och utveckla de höga 
natur- och friluftsvärden som 
gör Strömstad unikt.

miljö- och energi
En tydlig miljöprofil.

Trygghet och hälsa
Delaktiga medborgare.
Barnperspektivet ska ingå vid
all planering.

Ekonomi
Välskött kommunal ekonomi

medarbetare
Engagerade och motiverade 
medarbetare

mål: Alla nya detaljplaner ska kräva helårsstandard i bostäder.
utfall: Målet har delvis uppnåtts.
mål: Skapa förutsättning för att uppfylla målsättningen i kommunens Strat-
egiska boendeplan.
utfall: Vi har lämnat förutsättningar för byggnation av nya bostäder i detalj-
planer och förhandsbesked.

mål: Ökad andel kommunal mark med områdesskydd.
utfall: Arbete pågår med att ta fram ett nytt kommunalt naturreservat. 
mål: Klara rutiner för tillsyn i MKB*) och detaljplaner, exploateringsavtal etc.
utfall: Arbete pågår med rutiner och samverkansformer.
mål: Tydlig kommunal naturvårdsorganisation.
utfall: Beslut om antagen organisation. 

mål: Uppfylla redan beslutade miljömål
utfall: Miljömålen följs och uppfylls (handlingsplanen för miljömålen bör upp-
dateras för att målet ska vara relevant).
mål: Uppfylla åtaganden från handlingsplanen i kommunens energieffektivi-
seringsstrategi.
utfall: Energieffektiviseringsstrategin följs och uppfylls.

mål: Miljö- och byggdagar ska ordnas 2 ggr/mandatperiod.
utfall: Ej genomfört.
mål: Arbeta med referensgrupper i olika projekt.
utfall: Ej genomfört.
mål: Barnperspektivet ska ingå vid all planering.
utfall: Barnchecklista ingår i kravspecifikation för detaljplanering.
mål: Riktad brandskyddsutbildning mot skolan.
utfall: Viss utbildning har skett.

mål: Ekonomi i balans.
utfall: Vissa verksamheter är i obalans.
mål: En effektiv förvaltning.
utfall: Målet delvis uppnått.
mål: God intern kontroll.
utfall: Internkontrollplan upprättad.

mål: Gemensam syn. 
utfall: Två samverkansdagar har genomförts under året för att nå samsyn.
mål: Kompetensutveckling ska prioriteras (utbildning, utvärdering, samarbete, 
handledning).
utfall: Arbete med kompetensanalys har påbörjats.
mål: Skapa ett ökat ”vi-tänk” genom samarbete.
utfall: Vi-tänket på förvaltningen har ökat.

mILJÖ- oCH BYGGnÄmnD
Belopp i Tkr

Intäkter
Utfall Utfall Utfall Budget

Kostnader Nettokostnader
Avvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen 73 2 938 2 865 2 831 -34
Planering, granskning, mätning 3 092 5 755 2 663 2 862 199
Miljö- och hälsoskydd 3 819 5 970 2 151 2 338 187
Kommunförsäkring, befolkningsskydd 557 637 80 81 1
Räddningstjänst 1 083 13 883 12 800 12 632 -168
Bygg 4 729 5 859 1 130 640 -490
summa 13 353 35 042 21 689 21 384 -305

Redovisning nämnder och bolag Redovisning nämnder och bolag

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%

*) Miljökonsekvensbedömning
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Tekniska nämnden
ordförande ulf Gustafsson
förvaltningschef Lars strandlund

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och väghållning, parker, natur- och 
grönområden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av an-
nan nämnd eller bolag, kommunens hamnverksamhet, näsinge flygplats samt det lokala 
trafiksäkerhetsarbetet. nämnden ansvarar även för de tre taxekollektiven vatten- och 
avloppsförsörjning, avfallsverksamhet samt fjärrvärmeverk.

nettokostnadsutveckling
Nettokostnaderna ökade under året med 2,4 Mkr 
eller 27 procent. Avsättning till investeringsfond 
för hamnverksamheten har skett med 2,0 Mkr. Ex-
klusive avsättningen är nettokostnaden i stort sett 
på oförändrad nivå jämfört med 2012. 
Anpassningar sker i verksamheterna för att den 
budgeterade nivån skall hållas. Intäkterna har 
minskat i jämfört med 2012. Det är främst intäk-
terna från färjeläget på Torskholmen som minskat. 
För intäkterna finns ytterst små möjligheter att 
kunna påverka dessa då besöksnäringen är den 
större delen av intäkterna.

Budgetavvikelser
Årets nettobudget på 10,6 Mkr har överskridits 
med 0,5 Mkr. Prognosen för 2013 bedömdes i 
delårsbokslutet i augusti samt i oktober till ca -0,4 
Mkr. Det slutliga utfallet på -0,5 Mkr utgörs av ett 
verksamhetsresultat på -0,7 Mkr  som balanseras 
av ett överskott från arbetsgivaravgifter för unga/
äldre med 0,2 Mkr, 0,8 Mkr av resultatet avser 
obudgeterade kostnader för juridisk hjälp med av-
tal kring färjetrafiken.

Det ekonomiska utfallet för färjeintäkter är ca 1,1 
Mkr lägre än budget. Jämfört med år 2012 har 
resandet minskat enligt följande; anlöp/avgångar 
med 126 turer (4,5 procent), passagerare med ca 
50 000 personer (4,6 procent) och personbilar med 
ca 5 400 st (2 procent). Linfärjorna i Bojar och på 
Koster har haft oförutsedda underhållskostnader 
till följd av hög belastning. Underhållskostnader i 

befintlig byggnad på Canningområdet har uppgått 
till 0,1 Mkr och merkostnader inom markreserven 
med 0,1 Mkr.

Kapitalkostnader inom gator och vägar visar under-
skott med 1 Mkr, till följd av att gatukostnader från 
slutredovisningen av Tångenexploateringen inte 
budgeterades för 2013.

Lägre kostnader (1,1 mkr) för allmän renhållning 
samt bidrag som tillhör kostnader från 2012.

Avsatta medel internt för oförutsedda händelser ( 
0,8 Mkr)

effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick till 0,3 
Mkr. Uppdraget har främst fullgjorts genom skogs-
skötselupphandling och åtgärder inom allmän 
markreserv. Det senare har gett ett nettoöverskott 
med 0,7 Mkr, vilket är effekten av omförhandlingar, 
översyner, nytecknade avtal med mera inom arren-
dehanteringen

Läs Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2013 i sin helhet på www.stromstad.se

TeKnIsKA nÄmnDen
Belopp i Tkr

TKs prioriterade mål nämndsmål utfall

Intäkter
Utfall Utfall Utfall Budget

Kostnader Nettokostnader
Avvikelse

Näringsliv
Högre grad av kommunal 
service anpassad till efterfrågan 
hos näringsliv och enskilda

Kommunikationer och
infrastruktur
Förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur i Strömstad.

Natur
Värna och utveckla de höga 
natur- och friluftsvärden som 
gör Strömstad unikt.

miljö- och energi
En tydlig miljöprofil.

Ekonomi
Välskött kommunal ekonomi

medarbetare
Engagerade och motiverade 
medarbetare

mål: Genom god planering säkerställa att tomtmark finns eller kommer att 
finnas.
utfall: Industrimark färdigställt på Bastekärr med 30 000 m2. Etapp II och III 
planeras. Planering pågår för Brovallen med ca 55 000 m2. Tomter för egnahem 
är 1 tomt på Seläter, och 2 tomter på Monelid. Detaljplan för Hjältsgård (Skee) 
ca 25 tomter, har antagits. Planering har påbörjats för framtida bostadsområde 
på Mällbyhöjden

mål: En attraktiv och säker gästhamn.
utfall: Underlaget för årets gästhamnsenkät har lågt svarsantal. Dock har 
många muntliga beröm framförts av besökande för hamnen och dess service. 
Brister i 2012 års enkät har under 2013 åtgärdats.
mål: I dialog med intressenterna i färje- och handelshamnar stärka och 
utveckla hamnanläggningarna. 
utfall: Antalet anlöp/avgångar har minskat med 4,7 %.  Förhandlingar pågår 
om etablering av ytterligare ett rederi under 2014 samt dialog med Color Line 
pågår löpande kring frågor som rör färjetrafiken.

mål: Förbättra skötseln av tätortsnära skogar.
utfall: 15 större och mindre röjningar har utförts i tätortsnära områden.

mål: Inom EkoParkens ramar informera om och stimulera till användandet av 
förnyelsebar energi. 
utfall: Fortsatt högt antal besökande, ca 2 700, ungefär samma nivå som 2012. 
Avser skolor från såväl Strömstad som från grannkommunerna. 
mål: Miljöanpassning av våra hamnar och båtuppställningsplatser.
utfall: Byte av båt med hög grad av miljöanpassning har gjorts. I övrigt är 
miljöfrågorna en del av den pågående verksamheten och planeringen för kom-
mande utbyggnader m.m.

mål: Fokus på nämndens resultat
utfall: Träffsäkerhet i investeringskalkyler har varit +/- 5%. Nämndens resultat 
har analyserats löpande.

mål: Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare. 
utfall: Oförändrat eller förbättrat medarbetarindex.
mål: Verksamheten ska bedrivas av medarbetare vars kompetens ska svara 
mot dagens och framtidens krav.
utfall: Minst 0,5% av lönekostnaderna ska användas till kompetensutveckling.

skattefinansierad verksamhet 51 792 -62 934 -11 142 -10 632 -510
Teknisk nämnd och förvaltning 1 280 -3 461 -2 181 -3 267 1 086
Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats 8 898 -21 122 -12 224 -11 919 -305
Allmän platsmark 106 -3 063 -2 957 -3 008 51
Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m. 8 871 -9 139 -268 -276 8
Service och inköp, fordon, maskiner 4 955 -6 305 -1 350 -1 370 20
Allmän markreserv 2 988 -3 300 -312 -1 128 816
Allmän renhållning 914 -2 605 -1 691 -2 864 1 173
Hamnverksamhet 23 780 -9 939 13 841 17 200 -3 359
Investeringsavsättning 0 -4 000 -4 000 -4 000 0

Redovisning nämnder och bolag

Uppnått 75-100% Delvis uppnått 25-75% Ej uppnått 0-25%
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Redovisning nämnder och bolag

I. Vatten- och avlopp
Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska 
nämndens förvaltning. Resultatet för 2013 uppgår 
till minus 0,8 mkr, att jämföra med årets budget, 
som var på minus 1,6 Mkr. Resultatet finansieras 
via uttag från resultatutjämningsfonden.

nettokostnadsutveckling
I jämförelse med 2012 redovisas en intäktsökning 
med 2,2 procent och en kostnadsökning med 8,6 
procent, exklusive finansiella poster. Ökningen av 
kapitalkostnader beror på att driftsättning av fär-
diga investeringar skett med ca 20 Mkr. Intäkterna 
från brukningstaxan har ökat med 2,2 Mkr. Ökning-
en beror på en taxehöjning med 5 procent, samt 
volymökning av anslutningsavgifter.  

I och med Länsstyrelsens kommande beslut i mil-
jötillståndet för reningsverket kommer högre krav 
att ställas på rening och kapacitet. Detta kommer 
att medföra stora ombyggnadsbehov av avlopps-
reningsverket på Österröd. Tillståndsansökan har 
skickats till Länsstyrelsen sommaren 2013. Inves-
teringarna beräknas kunna påbörjas under 2014 
och pågå 2-3 år framåt.

II. Avfall
Avfallsverksamheten ingår i Tekniska nämndens 
förvaltning. Resultatet för 2013 uppgår till minus 
0,2 Mkr, att jämföra med årets budget, som var 0 
kr. Resultatet finansieras via uttag från resultatut-
jämningsfonden.
Överföring från resultatutjämningsfonden har un-
der året skett till investeringsfonden med 2 Mkr för 
att finansiera kapitalkostnader för byggnader (3,7 
Mkr). Det handlar om lokaler avsedda för farligt av-

fall samt förråd. Under 2013 har Plusenergihuset 
(med bl a personalutrymmen) tillkommit med en 
totalkostnad av 5,6 Mkr. Investeringsfonden upp-
går till 6,3 Mkr per 2013-12-31. 

nettokostnadsutveckling
Verksamhetens intäkter har minskat med 2,7 pro-
cent och kostnaderna har ökat med ca 9 procent 
jämfört med 2012. Intäktsminskningen beror på 
engångsintäkter 2012. Kostnadsökningen beror 
främst på nya avtal och högre personalkostnader 
första halvåret. För 2013 har ränteberäkningar 
gjorts för verksamhetens kostnader och intäkter , 
vilket har reglerats mot finansförvaltningen.

III. fjärrvärme
Fjärrvärmeverksamheten förser Tångenområdet 
med värme och ventilation. Verksamhetens resul-
tat 2013 uppgår till minus 0,4 Mkr, att jämföra med 
årets budget, som var 0 kr. Resultatet finansieras 
via uttag från resultatutjämningsfonden. 

Årets underskott med minus 0,4 Mkr gör att fon-
den har ett totalt underskott med -0,5 Mkr. Under-
skottet skall återställas inom den antagna taxan för 
verksamheten. Taxan ska även täcka tidigare års 
underskott samt kapitalkostnader för fjärrvärme-
anläggningen. Taxan bygger även på att resultatet 
under 2-3 år framåt kommer att tillföras intäkter 
från tidigare inbetalda anslutningsavgifter. 
Resultatet 2014 kommer att utvisa om taxan, mot 
bakgrund av ovanstående beräkningar, kommer att 
räcka för att finansiera verksamheten. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Taxekollektiven
ordförande ulf Gustafsson
förvaltningschef Lars strandlund

Redovisning nämnder och bolag

Fullständig redovisning av kostnader och intäkter i de taxefinansierade verksamheterna vatten- och avlopp, avfall och fjärrvärme:
www.stromstad.se

Avfallsverksamheten   2011 2012 2013
Ekonomi 
Verksamhetens intäkter, tkr   24 404 25 845 25 200
Verksamhetens kostnader, tkr   -22 928 -23 308 -25 471
 varav personalkostnader (inkl GS)   -3 970 -4 343 -5 408
Verksamhetens nettokostnad, tkr   1 476  2 537 -271
Finansiella intäkter   89 99 281
Finansiella kostnader   0 0 -224
Budget, tkr   -1 418 0
Budgetavvikelse, tkr   1 564 2 218 -214

fjärrvärmeverksamheten   2011 2012 2013
Ekonomi 
Verksamhetens intäkter, tkr   953 1 319 1 932
Årets upplösning av anslutningsavgift     221
Verksamhetens kostnader, tkr   - 1 945 -1 401 -2 651
Verksamhetens nettokostnad, tkr   -992 -82 -498
Finansiella intäkter, tkr    -17 -23
Budget, tkr   0 0 0
Budgetavvikelse, tkr   -992 -99 -373

Vatten- och avloppsverksamheten   2011 2012 2013
Ekonomi	
Verksamhetens intäkter, tkr   37 293 38 965 42 324
Verksamhetens kostnader, tkr   -39 399 -42 706 -43 683
 varav personalkostnader (inkl GS)   -7 173  -7 200 -7 405
Verksamhetens nettokostnad, tkr   -2 106 -3 741 -1 359
Finansiella kostnader   - - -508
Finansiella intäkter   978 535 1 121
Budget, tkr   -1020 -3650 0
Budgetavvikelse, tkr   -108 445 -746
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AB strömstadsbyggen
styrelseordförande Anders olsson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommuns helägda 
bolag. Bolagets uppgift är att främja försörjning av allmännyttiga 
hyresbostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i 
Strömstad. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. Förvaltad 
yta utgör per 31/12 2013:
• Bostadsyta: 96 633 m2  fördelade på 1 490 lägenheter
• Lokalyta: 17 162 m2 fördelade på 68 lokaler
• Garageplatser: 361 
• P-platser: 371
• P-platser med motorvärmare: 180

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

mål
Bolagets strategiska mål är att vara Strömstads bästa hyresvärd, 
vilket nås genom att:
• Skapa trygghet för kunden
• Nytänkande i alla processer
• Fokus 100 procent på kunden och kundens boende
För att säkerställa att alla processer i bolaget sker i enlighet med 
bolagets strategiska mål parallellt med samhällets miljömäs-
siga och ekologiska mål, arbetar bolaget med utveckling av sitt 
kvalitets- och miljöledningsarbete. Bolaget arbetar aktivt med att 
tillgodose kommunens efterfrågan på ett brett utbud av bostäder, 
samt för att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och därig-
enom nå en långsiktigt effektiv och trygg finansiering.

måluppfyllelse
Bolaget har under året haft samtliga bostäder uthyrda.

Hyresförhandlingar
Hyresförhandlingarna gav bolaget en hyreshöjning om 1,95 pro-
cent från och med januari 2013.

ränteutveckling
Räntenivåerna har under året varit låga.

Årets resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 0,4 Mkr. Latent skatt 
+1,8 Mkr. Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner up-
pgår till 2,2 Mkr.

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
• tillgängliga vinstmedel: 43,5 Mkr    
• att till aktieägarna utdelas: 0 kr
• att i ny räkning överförs: 43,5 Mkr 
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen
uppgår till 43,5 Mkr .

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

Årets verksamhet
Verksamhetsåret 2013 innehöll fokus på förvaltning och utveck-
ling, samt projektering av nya bostäder. Nyproduktion om 16 
lägenheter i Skee har färdigställts under hösten och ytterligare 24 
bostäder är under uppförande.

utsikter för framtiden
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara 
oförändrat stor medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är 
mer måttlig. För AB Strömstadsbyggen är det av vikt att en tydlig 
efterfrågan bibehålls genom att bolaget blir tydligare och mer 
attraktivt för bostadssökande samt att bolagets strategi med en 
långsiktig låneportfölj och etablering av en stabil hyresutveckling 
bibehålls för att kunna hålla en stabil tillväxt- och utvecklingstakt 
inom såväl utanför tätorten. 

Kommunens bolag

Redovisning nämnder och bolag

fibernätsutbygganad pågår.
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AB strömstadslokaler
styrelseordförande sture fredriksson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads kommuns helägda 
bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja 
Strömstads kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för 
dess skol- och förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen 
bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan utgör per 31/12 2013:

Skollokaler 43 398 kvm
Idrotts- och
fritidslokaler 6 783 kvm
Kontorslokaler 5 889 kvm
Övriga lokaler 9 548 kvm
Summa            65 618 kvm

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

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

måluppfyllelse
Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan va-
kanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. 

Årets verksamhet
Utöver bolagets löpande fastighetsförvaltning kan följande 
större projekt omnämnas:
• Färdigställande av ny förskola på Tången.
• Påbörjat byggnation av ny förskola på Mällby.

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads kommun höjdes 
med 0,5 procent under år 2013. Övriga hyror följer sedvanlig 
reglering enligt KPI. 

Räntenivåerna har under året varit låga. Dock medför bolagets 
räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, 
att bolagets räntekostnader inte följer med hela vägen ner till 
nivåerna för rörlig ränta.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt 2013 uppgår till 2,8 Mkr. Till 
bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst  18,9 Mkr
Årets resultat  2,8 Mkr
Tillgängliga vinstmedel 21,7 Mkr

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:
att till aktieägaren utdelas 0 kr
att i ny räkning överföres 21,7 Mkr

utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning 
känsligt för uppkomna vakanser. Under 2014 bedöms dock 
risken för vakanser som liten i och med att lokalefterfrågan på 
orten är stor under en överskådlig framtid. 

AB strömstads Badanstalt
styrelseordförande Björn-ole Adamsson
VD michael Johansson

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads kommuns heläg-
da bolag och har till uppgift att skapa möjligheter till bad- och 
friskvård. Förvaltningen bedrivs till största delen i egen regi.

Affärsidé
AB Strömstads Badanstalt skall erbjuda möjligheter till bad 
inomhus och utomhus, simundervisning, friskvård, spa med 
mera, med den service och kvalitet som efterfrågas. 

mål
De viktigaste målen för bolaget de närmaste åren är:  
• Hög tillgänglighet med generösa öppettider 
• Ytterligare stärka ekonomin
• Följa med i marknadens utveckling kring friskvårdsutbud
• Öka tillgängligheten för seniorer
• Utveckla varm- och kallbadhusets möjligheter
• Bibehålla nivån med ca 120 000 årsbesökare  

måluppfyllelse
Bolaget redovisar nytt rekord med 121 100 besökande under 
2013. Kvalitéten har ytterligare förbättrats genom renovering 
av entré och reception på varmbadhuset.  Under det gångna 
året har bolaget fortsatt att erbjuda bastubad i kallbadhuset 2 
ggr/vecka. Trots ökat utbud på marknaden har antalet medlem-
mar fortsatt att öka även 2013.

Årets verksamhet
Bolaget har under året utvecklat och förbättrat alla verksam-
hetsgrenar. Glädjande är att nya rekordsiffror uppvisas beträf-
fande antalet besök samt antalet medlemmar.  

Prisutveckling
Priserna har under året anpassats uppåt i linje med utvecklin-
gen på marknaden.

Redovisning nämnder och bolag
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Ekonomi

Bolagets ekonomi är fortsatt god och försäljningen följer 
upplagda budgetplaner. Årets resultat påvisar dock ett stort 
underskott vilket beror på den prekära situation som uppstått 
genom tvisten med Konkurrensverket.   

Årets resultat
År 2013 blev bolagets resultat 2 279 kr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade medel:  806 402 kr
Årets resultat:      2 279 kr
Tillgängliga vinstmedel  808 681 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överföres 808 681 kr.

utsikter för framtiden
Bolaget kommer under år 2014 sträva efter att bibehålla den 
höga kvalitén och samtidigt utveckla alla verksamhetsområden. 
Under de kommande åren bedöms ökade hyreskostnader för 
badet innebära ekonomiska svårigheter för verksamheten. 
Sannolikt kommer betydande ekonomiskt verksamhetsbidrag 
från kommunen att krävas. Med tanke på aktuell tvist med 
Konkurrensverket råder ovisshet kring vilken aktör som på sikt 
ska svara för driften.

AB strömstanet
styrelseordförande Anders olsson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstanet är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads 
kommun förvärva, uppföra och förvalta stadsfibernät för data- 
och telekommunikation.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsfibernät för data- och telekom-
munikation..

Årets verksamhet
Året har präglats av fortsatt stora investeringar i byggnation av 
det öppna stadsfibernätet. Fokus under året har varit bygg-
nationen av lägenhetsnätet i AB Strömstadsbyggens ca 1 500 
lägenheter. Vid årsskiftet var ca 1 200 kunder anslutna. Dess-
utom har friliggande villor, bostadsrätter och företag erbjudits 
anslutning och vid årsskiftet var 22 villor, 20 företagskunder 
och 3 bostadsrättföreningar anslutna.

Bolaget har fortsatt dialog med kommunens fem fiberföre-
ningar utanför tätorten, för att samordna de kommunala resur-
serna och bidra med projektering så att det blir en gemensam 
utveckling för att erhålla hög kvalitet i de lokala näten som 
byggs. Hittills är två av föreningarna beviljade bidrag för byg-
gnation. 

Årets resultat
Bolagets resultat år 2013 uppgår till –0,5 Mkr.

Vinstdisposition/Behandling av förlust
Styrelsen har lämnat förslag till disposition: 
Balanserad vinst  4,1 Mkr  
Årets förlust 0,5 Mkr
Tillgängliga vinstmedel 3,6 Mkr
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkn-
ing.

utsikter för framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och kommer att bygga 
fibernät inom kommunen.

AB strömstadsgaragen
styrelseordförande Anders olsson
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggens helägda 
bolag. Bolagets verksamhet består av att bedriva parkering-
srörelse med moderbolagets garage- och parkeringsplatser.

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

Årets verksamhet
Strömstadsbyggen har under början av året färdigställt reno-
veringen av garaget i fastigheten Skepparen 9, vilket medfört 
att man under året kunnat hyra ut resterande parkeringsplatser 
i garaget. AB Strömstadgaragen har under år 2013 haft stor 
efterfrågan på parkeringsplatser.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt 2013 uppgår till 0 kr. Till 
bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 1,3 Mkr
Årets resultat    0 kr
Tillgängliga vinstmedel 1,3 Mkr

Vinstdisposition
Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:
att till aktieägaren utdelas    0 kr
att i ny räkning överföres 1,3 Mkr

utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning 
känsligt för uppkomna vakanser. Under 2014 bedöms dock 
risken för vakanser som liten i och med att efterfrågan på park-
eringsplatser på orten är stor. 

Redovisning nämnder och bolag
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54

finansiell
analys och
redovisning



55
Balans och resultat i harmoni.

Finansiell analys och redovisning

Den finansiella analysen ligger till grund för redovisningen av 
kommunfullmäktiges mål om God ekonomisk hushållning. 
Analysen kartlägger och analyserar olika aspekter av kom-
munens finansiella resultat och ställning. Den blickar också 
framåt mot framtida utmaningar för den kommunala ekono-
min. målsättningen är att identifiera potentiella finansiella 
möjligheter och problem. 

Strömstad har en fortsatt jämförelsevis stark finansiell ställ-
ning. Den finansiella analysen 2013 påvisar dock vikten av att 
säkerställa en hög resultatnivå för att kunna upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning även i framtiden. Ett verksamhets-
inriktat förändringsarbete är nödvändigt för att bromsa stigande 
kostnader i verksamheterna samt skapa beredskap för framtida 
utmaningar. Den nedåtgående trenden för det underliggande 
resultatet fortsätter, vilket måste brytas. Engångsintäkter stär-
ker tillfälligt det egna kapitalet år 2013 och därmed även det 
finansiella handlingsutrymmet på kort sikt.

sammanfattning finansiell analys 2013
slutsatserna är att kommunen har:
• Balans över intäkter och kostnader under året och över ti-
den, med reservation för de kvarstående problemen inom om-
sorgsförvaltningen som bidrar starkt till att det underliggande 
verksamhetsresultatet är alltför lågt. Det är också en utmaning 
att anpassa de ökande kostnaderna för befolkningsökningen till 
intäktsökningstakten över tiden. För detta krävs kraftfulla för-
ändringsåtgärder för att hålla tillbaka nettokostnadsökningen. 

• God kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt, 
med låg skuldsättningsgrad och jämförelsevis god soliditet. 
Viktigt är att eftersträva en skattefinansieringsgrad av investe-
ringarna på minst 100 procent. A och O för att undvika att det 
finansiella handlingsutrymmet försvagas är att säkerställa goda 
resultat. 

• Ett antal riskfaktorer som kan påverka kommunens resultat 
och kapacitet, framför allt på längre sikt. Det handlar främst om 
att nettokostnadsnivån är för hög för att säkerställa tillräckligt 
höga resultat och därmed finns risk för en sjunkande soliditet. 

För att få ett bättre grepp om risker och behov av åtgärder krävs 
resurser för utredning och analys. Likaså bör internkontrollsys-
temet utvecklas vidare till ett verktyg för att minimera risker och 
styra verksamheten mer effektivt. Vad gäller borgensåtagandet 
bedöms risken för infriande som liten; det är dock inte tillfreds-
ställande att Strömstads borgensåtagande ligger nästan högst i 
landet.

• Relativt god kontroll över den ekonomiska utvecklingen i 
stort, men det krävs förbättrad kontroll för att säkerställa de 
budgeterade resultatnivåerna. Budgetföljsamheten i nämnder-
na är god, med några få undantag som ofta beror på svårigheter 
att hantera förändringar i verksamheten till följd av volym el-
ler lagar. Generellt betonas resultatuppföljning av ekonomi och 
verksamhet alltmer och anpassningsbarhet är ett viktigt ledord 
vid förändringar.

modell för finansiell analys
Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-model-
len*, en vedertagen analysmodell i många kommuner. Modellen 
belyser fyra grundläggande finansiella aspekter: det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kont-
rollen över den finansiella utvecklingen.

resuLTAT oCH KAPACITeT

Årets resultat
Det justerade resultatet uppgick till knappt 6 Mkr år 2013, vilket 
ligger långt under budget på 15 Mkr. Orsaken var främst ökande 
personalkostnader inom omsorgsnämnden, utökat behov av 
förskoleplatser samt en tillfällig extraavsättning till pensions-
skulden till följd av en ändring av beräkningsgrunden. Genom-
snittsresultatet över fyra år uppgår till 2 procent av skatter och 
utjämning.

Tabellen nedan redovisar det officiella resultatet samt detsam-
ma rensat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär. 
Till dessa räknas intäkter från tomtförsäljning, återbetalning av 
sjukförsäkringsavgifter åren 2012-2013, realisationsvinster och 
realisationsförluster, medfinansiering av statlig infrastruktur, 
poster till följd av ändrad redovisningsprincip samt större om-
struktureringskostnader. Justerat för dessa poster framträder 
ett mer rättvisande resultat, som indikerar det underliggande 
verksamhetsresultatet. Det är angeläget att analysera detta re-
sultat ytterligare med avseende på övriga engångsposter som 
har påverkat resultatet 2013, i syfte att tydliggöra eventuella 
trender och utifrån det kunna förutse en förväntad fortsatt re-
sultatutveckling exklusive engångsposter.

Vilken balans har kommunen 
haft över sina intäkter och 
kostnader under året
över tiden?

resuLTAT KAPACITeT

rIsK KonTroLLFöreligger några risker 
som kan påverka kom-
munens resultat och 
kapacitet?

Vilken kontroll har kom-
munen över den ekono-
miska utvecklingen?

Vilken kapacitet har 
kommunen att möta 
svårigheter på lång sikt?

  *RK-modellen har utvecklats av Kommunforskning i Västsverige, KFI.

rK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning

Läs Finansiell analys och redovisning i sin helhet på www.stromstad.se

	 2010 2011 2012 2013

Årets resultat i Mkr 11,3 8,2 12,9 33,7
% av skatter och utjämning 2 2 2 6

Årets resultat exkl jämförelses-
störande poster i Mkr 16,9 14,4 1,0 5,9
% av skatter och utjämning 3 3 0 1
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Finansiell analys och redovisning

Läs Finansiell analys och redovisning i sin helhet på www.stromstad.se

 2010 2011 2012 2013

Investeringsvolym, Mkr 41,0 38,2 43,6 33,7
Investeringar / nettokostnader, % 8 7 8 6
Skattefinansieringsgrad 79 75 129 174

soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella handlings-
utrymme. Den visar hur stor del av tillgångarna som har finan-
sierats med egna medel. Soliditetsmåttet inklusive pensions-
förpliktelser, som ligger utanför balansräkningen, ger den mest 
rättvisande bilden av kommunens verkliga skuldsättning. Ström-
stads soliditet är högre än för 72 procent av Sveriges kommuner. 
Nivån har sjunkit sedan 2010, främst på grund av att pensions-
skulden höjdes kraftigt både år 2011 och 2013, till följd av ändrad 
beräkningsgrund. Detta drabbade samtliga kommuner i Sverige, 
och Strömstad ligger ändå förhållandevis högt vid jämförelse. 
Trots nivåsänkningen så ökar Strömstads soliditet 2013, tack vare 
det höga resultatet.

soliditet, procent 2010 2011 2012 2013

Strömstad 23,7 20,6 20,4 21,6
Medelvärde samtliga kommuner 6,3 2,8 4,6
Medelvärde turism-/besöksnäring 6,3 2,3 3,5
Medelvärde 10 000-14 999 0,9 -2,7 0,6

Procentuell utveckling 2010 2011 2012 2013

Skatt och kommunal utjämning 4,7 2,4 1,1 6,7
Verksamhetens nettokostnader 4,9 2,7 0,8 2,9
Verksamhetens nettokostnader
exkl. jämförelsestörande poster 3,4 2,6 4,2 5,7

skatte- och nettokostnadsutveckling
Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är att balansera 
intäkter och kostnader över tiden. Den starka intäktsutvecklingen 
2013 belyser framförallt befolkningsökningens effekt på intäkterna 
från den kommunala utjämningen. Utmaningen är att kunna anpassa 
de ökande kostnaderna för befolkningstillväxten till intäktsöknings-
takten över tiden.

Strömstad uppvisar en relativt god följsamhet. Rensat för jämförelse-
störande poster enligt föregående tabell så uppgår den genomsnitt-
liga nettokostnadsutvecklingen till 4 procent under fyraårsperioden, 
att jämföra med motsvarande intäktsutveckling på 3,7 procent

 2010 2011 2012 2013

Verksamhetsintäk./-kostnader, netto 93 94 96 95
Avskrivningar 4 4 4 4
1. nettokostnadsandel före finansnetto
och jämförelsestörande poster 97 97 100 100
Finansnetto 0 -0 -1 0
2. nettokostnadsandel efter
finansnetto 97 97 100 99
Jämförelsestörande poster, netto 1 1 -2 -5
3. nettokostnadsandel 98 98 98 94

nettokostnadsandel av skatter och utjämning
Ett mer djupgående mått på balansen mellan intäkter och kostna-
der är nettokostnadsandel. Måttet innebär att löpande kostnader 
inklusive finansnetto mäts i förhållande till skatteintäkter inklusive 
kommunalekonomisk utjämning

Rad 3 i tabellen ovan visar den totala nettokostnadsandelen. Ge-
nerellt anses en nettokostnadsandel på 97-98 procent innebära en 
god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta kommuner klarar att 
egenfinansiera sina nödvändiga investeringar vid den nivån. Rad 2 
i tabellen visar att den underliggande verksamheten  inklusive fi-
nansnetto tog 99 procent av skatteintäkterna i anspråk till löpande 
verksamhet och avskrivningar år 2013. Genomsnittligt över tiden 
klarar Strömstad nätt och jämnt nivån för en god ekonomisk hus-
hållning på den nivån, med 98 procent.

Investeringsverksamheten
I förhållande till kommunens nettokostnader investerar 
kommunen för mellan 6 och 8 procent, vilket är i nivå med 
genomsnittet för kommunerna i länet 2010 men något lägre 
2011-2012. Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel 
av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter 
som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett 
värde på 100 procent eller mer innebär att kommunen inte 
behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet.

Tack vare en förstärkning av kassaflödet 2012-2013 pga höga 
engångsintäkter har Strömstad kunnat finansiera investeringarna 
med egna medel, och än har inget externt lånebehov uppstått.

Kommunalskatt
Den primärkommunala skattesatsen speglar kommunens 
långsiktiga handlingsberedskap jämfört med andra kommuner, 
eftersom en låg skattesats innebär en potential att stärka 
intäktssidan genom att höja skatten. Nivån på skatteuttaget är 
dock inte enbart en finansiell fråga, utan även en ideologisk. 
Under 2013 hade kommunen den femtonde högsta skatten av 
länets 49 kommuner. 

Kassalikviditet 2010 2011 2012 2013

 Procent 76 83 66 85

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent för kassalikvidi-
teten. Men lägre nivåer är dock tillfredsställande ur risksynpunkt 
då skulder till personal utgör så hög andel av de kortfristiga skul-
derna, 26 procent. Dessa skulder förändras inte i någon större 
omfattning under året och utgör därmed ingen större belastning 
på likviditeten. En nivå på över 60 procent är tillräcklig för att 
trygga den kortsiktiga betalningsberedskapen för kommuner 
med ett normalt likviditetsflöde. Att kassalikviditeten har ökat 
från 2012 beror på årets stora engångsintäkter samt att investe-
ringsvolymen var förhållandevis låg.

rIsK oCH KonTroLL

Kassalikviditet
Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga handlings-
beredskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombina-
tion med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 
Strömstads kassalikviditet ligger lågt utifrån ett strategiskt val att 
täcka kortsiktiga behov av externa medel med kontokredit i stäl-
let för att ta upp lån.
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skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden anger hur stor del av tillgångarna som har 
finansierats med externa medel. Kommunen har inga lån och kon-
tokrediten har inte nyttjats på balansdagen. Men de långfristiga 
skulderna ökar, vilket ökar deras andel av total skuldsättningsgrad. 
Långfristiga skulder handlar om fem olika slag av skulder: Drygt 
hälften består av inbetalda anslutningsavgifter för vatten och av-
lopp, vilka periodiseras för lång tid framåt och ökar successivt. En 
knapp tredjedel består av inbetalda gatukostnadsersättningar, som 
från 2011 redovisas som skuld på motsvarande sätt som anslut-
ningsavgifter. Resterande skuld utgörs av periodiserade investe-
ringsbidrag, av avfallshanteringskollektivets investeringsfond samt 
av inbetalda anslutningsavgifter för fjärrvärme.

Procent 2010 2011 2012 2013

Total skuldsättningsgrad 38 42 42 41
-varav avsättningsgrad 6 7 5 6
-varav kortfristig skuldsättningsgrad 29 25 25 22
-varav långfristig skuldsättningsgrad 4 9 12 13

Kortfristiga skulder 173 170 175 159
-varav semesterlöneskuld 28 28 29 30
-varav timlöneskuld mm 6 6 7 8
-varav okompenserad övertid 2 2 2 2
Total personalskuldsandel, % 21 21 22 26

Mkr (inklusive sociala avgifter) 2010 2011 2012 2013

skulder till personal, upplupna löner
I redovisningen utgör skulder till personal en stor del av kortfris-
tiga skulder, men i praktiken ter det sig mer som långfristiga skul-
der som inte förändras mycket mellan åren. Totala skulden ökar i 
såväl volym som andel och förändringen, som redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen, uppgick 2013 till 2,3 Mkr. Semester-
löneskulden i dagar per person uppgår till mindre än hälften av de 
40 dagar per person som avtalet tillåter, och risken finns att skul-
den fortsätter att öka. Även med oförändrat antal dagar uppstår 
en kostnad för årlig löneökning.

Totala ansvarsförbindelser, mkr 1 172 1 202 1 244 1 296
- varav pensionsförpl. inom linjen 233 253 260 277
- varav borgensförbindelser 940 950 984  1019
- varav borgensförbindelser 939 949 984 1 019
 egna bolag

Borgensförbindelser, kr/inv
Strömstad 79 567 79 075 80 043 81 655 
Medelvärde turism-/besöksnäring 31 813 32 930 34 956
Medelvärde 10 000-14 999 invånare 25 757 26 752 27 921
Medelvärde samtliga kommuner 24 455 25 145 25 898

 2010 2011 2012 2013

Ansvarsförbindelser
Av kommunens totala ansvarsförbindelser på 1,3 miljarder kro-
nor utgör borgensförbindelser till de kommunala bolagen 79 pro-
cent. Strömstad har under hela 2000-talet funnits med bland de 
tre kommunerna i landet med högst borgensåtagande i kronor 
per invånare. Den viktigaste förklaringen torde vara relativt hög 
andel kommunala bostäder per invånare. Någon förändring av 
situationen bedöms inte under överskådlig tid, då det är brist på 
bostäder och bolaget måste låna till all nybyggnation.

Avgiftsbestämd del,
kortfrisitig skuld 18 19 19 21
Förmånsbestämd del,
långfristig avsättning 28 34 38 45
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,
ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen 233 253 260 277
Totalt pensionsåtagande 278 305 318 343

Mkr (inklusive löneskatt) 2010 2011 2012 2013

Pensionsåtagande
Kommunens pensionsåtagande intjänade före år 1998 redovi-
sas som en ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas 
som en skuld. Sedan år 2010 har förpliktelsen ökat med 44 Mkr, 
19 procent, främst på grund av ändrad ränteberäkningsgrund 
för framtida pensionsutbetalningar till följd av det långvarigt 
låga marknadsränteläget. Pensionsavsättningen har ökat med 
17,6 Mkr, 64 procent, sedan 2010. Även denna räknades upp 
avsevärt mellan 2010 och 2011 till följd av att ränteberäknings-
grunden ändrades.

Kommunstyrelsen 2,5 2,3 2,1 3,8
Omsorgsnämnden -0,7 -3,5 -3,1 -3,6
Barn- och utbildningsnämnden -0,3 0,8 0,0 0,5
Tekniska nämnden, skattefinansierad -1,4 1,2 0,1 -0,8
Miljö- och byggnämden 1,7 1,7 0,6 -0,9
summa nämndverksamhet -0,2 -0,5 -0,9 -1,0

 2010 2011 2012 2013Budgetavvikelse 
% av verksamhetens bruttokostnader

Budgetföljsamhet
Följsamhet mot budget är ett mått på kommunens finansiella 
kontroll. Analysen görs utifrån nämndernas resultat och på-
verkas inte av de jämförelsestörande poster som bokats inom 
finansförvaltningen. Jämfört med budget redovisade nämnds-
verksamheten ett sammanlagt nettounderskott på 7,3 Mkr. 
Ställt i relation till verksamhetens bruttokostnader uppgår bud-
getavvikelsen till minus 1 procent. Kommunstyrelsen och om-
sorgsnämnden avviker mest, med plus 3,8 procent respektive 
minus 3,6 procent. Övriga nämnder har avvikelser under 1 pro-
cent och därmed en bättre budgetföljsamhet
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finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella och 
operativa risker. Inom kommunen hanteras de finansiella riskerna 
enligt finanspolicyn, främst genom avtal med tjänsteleverantörer 
för kapitalförvaltning samt för löpande betalningsförmedlings-
tjänster och koncernkonto. Det senare avtalet upphandlades 
under 2012 och omfattar hela kommunkoncernen. Vad gäller de 
kommunala bolagens riskkontroll sker rapportering från Ström-
stadsbyggen och Strömstadslokaler i samband med årsredovis-
ningen. 

Den finansiella riskkontrollen är tillfredsställande. Internkontroll-
systemet är fortfarande under uppbyggnad. De olika nämnderna 
har kommit olika långt och har därmed olika grad av förbättrings-
potential innan internkontrollen kan sägas vara tillfredsställande.

finansiell profil – för en kompletterande jämförande analys 
åren 2010-2012
Strömstad ingår i ett nätverk för finansiella nyckeltalsjämförelser 
som drivs av KFI, Kommunforskning i Västsverige. Syftet är att 
analysera var kommunen befinner sig finansiellt och hur ekono-
min utvecklats under en treårsperiod, i relation till övriga 55 kom-
muner i Västra Götaland och Hallands län. Analysen görs utifrån 
en finansiell profil i form av ett spindeldiagram med åtta nyckeltal 
och fyra finansiella perspektiv, som har mycket gemensamt med 
hörnstenarna i RK-analysen (se sid 55). 

Strömstads finansiella position försvagades något jämfört med 
övriga kommuner år 2012. Under perioden 2010-2012 gick 
Strömstad från en relativt stark till en knappt medelmåttig profil. 
Två nyckeltal försämrades från betyg 3 till 2: kassalikviditet och 
budgetföljsamhet. Det fick i sin tur till följd att tre av fyra perspek-
tiv försämrades: risk, kontroll och kortsiktig beredskap. Det stäm-
mer med den bild som framträdde i 2012 års finansiella analys. 

Sammanfattningsvis klassificeras Strömstad som en kommun 
med en jämförelsevis stark finansiell ställning, med varken starkt 
eller svagt resultat.   

Läs mer om de finansiella profiljämförelserna i rapporten på
www.stromstad.se/kvalitetochjamforelser.

Skattefin. av
investeringar

Genomsnittligt
resultat - 3år

Resultat före 
extraord. poster

Budget
följsamhet Kortsikt

beredskap

Kassa-
likviditet

Finansiella
nettotillgångar

risk

Soliditet

Skattesats

Långsikt
kapacitet

Kontroll

5
4
3
2
1

Skattefin. av
investeringar

Genomsnittligt
resultat - 3 år

Resultat före 
extraord. poster

Budget
följsamhet Kortsikt

beredskap

Kassa-
likviditet

Finansiella
nettotillgångar

risk

Soliditet

Skattesats

Långsikt
kapacitet

Kontroll

5
4
3
2
1

Skattefin. av
investeringar

Genomsnittligt
resultat - 3 år

Resultat före 
extraord. poster

Budget
följsamhet Kortsikt

beredskap

Kassa-
likviditet

Finansiella
nettotillgångar

risk

Soliditet

Skattesats

Långsikt
kapacitet

Kontroll

5
4
3
2
1

Finansiell analys och redovisning

Läs Finansiell analys och redovisning i sin helhet på www.stromstad.se
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Läs mer om de finansiella profiljämförelserna i rapporten på
www.stromstad.se/kvalitetochjamforelser.

Belopp i Mkr
Verksamhetens intäkter Not 1  331,3 366,1 235,6 269,8 200,8 
 varav jämförelsestörande poster  15,4 41,0 15,4 41,0 0,0
Verksamhetens kostnader Not 2 -781,5 -815,9 -749,2 -790,4 -740,0
 varav jämförelsestörande poster  -3,4 -9,1 -3,4 -9,1 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar Not 3 -54,8 -64,7 -22,3 -30,9 -25,0
Verksamhetens nettokostnader  -505,1 -514,5 -535,9 -551,4 -564,2
Skatteintäkter Not 4 432,1 440,6 432,1 440,6 438,4
Kommunalekonomisk utjämning Not 5 113,6 141,8 113,6 141,8 136,4
Finansnetto Not 6 -25,4 -32,8 3,1 2,8 4,4
resultat före extraordinära poster  15,2 35,2 12,9 33,7 15,0
Bokslutsdispositioner  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt  -0,9 3,1 0,0 0,0 0,0
Årets resultat Not 7 14,5 38,3 12,9 33,7 15,0

Belopp i Mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar	
materiella anläggningstillgångar: Not 9
Mark, byggnader o tekniska anläggn  1 386,1 1 435,3 357,9 367,3 0,0
Maskiner och inventarier  41,9 40,5 37,1 37,0 0,0
Pågående arbeten  39,3 66,0 13,5 10,3 0,0
summa materiella anläggningstillgångar:  1 467,3 1 541,8 408,4 414,5 453,9
finansiella anläggningstillgångar:
Aktier, andelar, bostadsrätter Not 10 0,8 2,3 7,9 17,6 7,2
Övriga finansiella anläggningstillgångar  2,4 2,1 1,9 7,8 7,5
summa finansiella anläggningstillgångar:  3,1 4,4 9,8 25,4 14,7
summa anläggningstillgångar  1 470,4 1 546,2 418,3 439,9 468,6
omsättningstillgångar
Förråd Not 11 1,7 2,5 1,0 1,6 0,9
Exploateringsverksamhet Not 12 83,0 77,2 83,0 77,2 15,1
Kortfristiga fordringar Not 13 86,4 75,2 70,5 64,4 66,7
Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) Not 14 28,9 21,7 28,9 21,7 25,8
Ränteportfölj (placerade pensionsmedel) Not 15 52,5 63,0 52,5 63,0 58,0
Kassa och bank Not 16 58,0 82,2 44,6 71,5 53,9
summa omsättningstillgångar  310,4 321,8 280,4 299,5 220,4
summa tillgångar  1 780,9 1 868,0 698,7  739,4 689,0

eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital  Not 17 476,8 515,1 403,0 436,7 411,1
därav årets resultat  14,5 38,3 12,9 33,7 15,0
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpl Not 18 38,4 45,4 38,4 45,4 44,2
Uppskjuten skatt Not 19 19,9 16,8 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
summa avsättningar  58,3 62,2 38,4 45,4 47,2
skulder
Långfristiga skulder Not 20 1 065,6 1 110,6 81,9 97,8 68,8
Kortfristiga skulder Not 21 180,1 180,1 175,4 159,5 161,8
summa skulder  1 245,8 1 290,7 257,3 257,3 230,7
s:a eget kapital, avsättningar och skulder  1 780,9 1 868,0 698,7 739,4 689,0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Not 22 260,3 276,8 260,3 276,8 257,9
Borgensförbindelser Not 23 0,8 0,7 984,1 1 019,1 0,0

Soliditet enligt balansräkning  26,8% 27,6% 57,7% 59,1% 59,7%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser  12,2% 12,8% 20,4% 21,6% 22,2%

  Koncern Kommun Budget   Koncern Kommun Budget

2012 2012 20132013 20122012 20132013 20132013

  Koncern Kommun Budget

2012 2013 2012 2013 2013

resultaträkning Balansräkning

Kassaflödesanalys

Belopp i Mkr
LÖPAnDe VerKsAmHeT
Årets resultat  14,5 38,3 12,9 33,7 15,0
Skattekostnad  0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar  54,8 64,7 22,3 30,9 25,0
Justering för förändring pensionsavsättning  4,6 7,0 4,6 7,0 2,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 8 -15,1 -2,0 -15,0 -2,0 0,0
medel fr verksamh före förändr rörelsekap  58,8 104,9 24,9 69,6 42,3
Ökn(-)/minskn(+) förråd  0,1 -0,8 0,0 -0,7 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet  -33,0 5,8 -33,0 5,8 10,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar  -15,6 14,3 -3,8 6,0 0,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder  6,8 -2,9 4,8 -15,9 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  17,1 121,2 -7,2 64,9 52,3
InVesTerInGAr
Inköp av materiella tillgångar  -108,9 -139,4 -43,6 -36,9 -87,7
Avyttrade materiella tillgångar  2,9 0,4 2,9 0,2 0,0
Inköp av finansiella tillgångar  -5,1 -27,9 -5,1 -26,4 -10,3
Avyttrade finansiella tillgångar  3,2 9,3 3,2 9,3 7,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -107,9 -157,6 -42,7 -53,8 -91,0
fInAnsIerInG
Utökat utnyttjande kontokredit  0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Långfristig upplåning  46,4 35,0 0,0 0,0 0,0
Amortering  -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder  20,5 25,6 20,5 15,9 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  55,0 60,6 20,5 15,9 35,0
Årets kassaflöde  -35,8 24,2 -29,3 27,0 -3,7
Likvida medel vid årets början  93,8 58,0 73,9 44,6 59,2
Likvida medel vid årets slut  58,0 82,2 44,6 71,5 53,9
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Försäljningsintäkter 19,9 18,1 8,4 6,5
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,1 6,0 6,1 6,0
Konsumtionsavgifter 52,2 54,4 61,1 63,8
Parkeringsavgifter 6,8 7,5 6,3 6,7
Hamnavgifter 23,6 23,0 23,6 23,0
Daghemsavgifter 8,3 8,8 8,3 8,8
Äldreomsorgsavgifter 10,2 10,5 10,2 10,5
Felparkeringsavgifter 0,8 0,8 0,8 0,8
Bidrag 28,1 35,4 28,1 35,4
Återbetalning premier AFA Försäkring*) 11,7 11,2 11,7 11,2
Försäljning av verksamhet 19,6 19,1 19,6 19,1
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 10,8 9,2 10,8 9,2
EU-bidrag 0,3 0,1 0,3 0,1
Projektintäkter 9,3 7,3 9,3 7,3
Hyresintäkter 111,7 118,4 14,6 15,9
Vinst försäljning maskiner och inventarier*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Vinst försäljning fastigheter*) 1,7 0,1 1,7 0,1
Vinst exploatering*) 2,0 29,6 2,0 29,6
Övriga intäkter 8,1 6,6 12,6 15,7
summa 331,3 366,1 235,6 269,8
*) Räknas som jämförelsestörande post

Fastigheter och anläggningar 43,7 48,7 14,3 16,9
Maskiner och inventarier 11,1 10,1 8,0 8,1
Nedskrivning av anläggn.tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivning*) 0,0 5,9 0,0 5,9
summa 54,8 64,7 22,3 30,9
*) avser nedskrivning av restvärde för reparation och underhåll av kajer och pirer
som har ändrats från investering till drift 

Egna skatteintäkter 426,6 443,3 426,6 443,3
Slutavräkning föregående år, korrigering 0,1 0,3 0,1 0,3
Slutavräkning innevarande år, preliminär  5,4 -3,0 5,4 -3,0
summa 432,1 440,6 432,1 440,6

Inkomstutjämning 117,6 138,9 117,6 138,9
Kostnadsutjämning -35,5 -32,7 -35,5 -32,7
LSS-utjämning -8,8 -8,2 -8,8 -8,2
Strukturbidrag 9,4 9,6 9,4 9,6
Regleringsavgift 5,9 5,6 5,9 5,6
Kommunal fastighetsavgift 25,0 28,6 25,0 28,6
summa 113,6 141,8 113,6 141,8

  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

2012 2012

2012

2012

not 1 Verksamhetens intäkter not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

not 4 skatteintäkter

not 5 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift

2013 2013

2013

2013

2012 2012

2012

2012

2013

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 465,4 492,7 441,6 467,1
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 4,2 3,2 4,2 3,2
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 20,1 23,7 18,8 20,6
Personalsociala avgifter 5,6 5,5 5,6 5,5
Arvode förtroendevalda 4,0 4,0 4,0 4,0
Pensionsutbetalningar till pensionärer 11,8 12,0 11,8 12,0
Lokalhyror 0,9 1,2 73,7 72,7 
Övriga lokalkostnader 88,2 89,2 9,2 13,0
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 5,4 5,3 5,4 5,3
Transfereringar och bidrag 18,2 17,4 18,2 17,4
Köp av verksamhet 48,1 55,3 48,1 55,3
Konsulttjänster 5,2 9,2 6,5 10,3
Diverse främmande tjänster 10,6 16,4 10,6 16,4
Tele- och datakommunikation, porto 2,8 3,2 2,8 3,2
Hotell- och resekostnader, transporter 8,7 7,4 8,7 7,4
Material 40,1 42,6 40,1 42,6
Projektkostnader 12,4 8,5 12,4 8,5
Bidrag statlig infrastruktur *) 2,9 0,0 2,9 0,0
Inköp exploateringsmark *) 0,5 2,0 0,5 2,0
Övriga exploateringskostnader *) 0,0 4,4 0,0 4,4
Omstruktureringskostnader, Klevgatanflytt*) 0,0 2,7 0,0 2,7
Entreprenader 14,9 6,9 14,9 6,9
Övriga kostnader 11,6 3,0 9,3 9,8
summa 781,5 815,9 749,2 790,4
*) Räknas som jämförelsestörande post

2012

2012

not 2 Verksamhetens kostnader

not 6 finansnetto

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 0,0 0,2 0,2 0,3
Utdelning värdepapper 1,5 1,0 1,5 1,0
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor på likvida medel 3,3 2,9 0,2 0,3
Övriga finansiella intäkter 2,0 3,6 2,0 3,6
Vinst, försäljning av finansiell omsättningstillgång  0,2 1,8 0,2 1,8
summa 7,1 9,4 4,1 7,0
Finansiella kostnader     
Räntekostnader och liknande poster 31,7 38,0 0,1 0,0
Ränta på exploateringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0
Bankkostnader 0,3 0,4 0,3 0,4
Ränta på intjänade pensionsförmåner 0,5 3,8 0,5 3,8
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
summa 32,5 42,2 0,9 4,2
summa finansnetto 25,4 32,8 3,1 2,8

Noter
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MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 88,8 88,7 25,7 24,4
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 1,3 0,0 0,0 0,0
Försäljning och utrangering -1,4 -0,3 -1,4 -0,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88,7 88,4 24,4 24,2
Ingående ackumulerade avskrivningar -9,4 -10,3 -1,2 -1,3
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 36,6 0,0 0,0
Årets avskrivningar -1,0 -1,6 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -10,3 24,7 -1,3 -1,4
mArK o mArKAnLÄGGn utgående bokfört värde 78,4 113,1 23,0 22,8

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 720,0 1 902,4 492,1 512,6
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 175,7 60,3 20,5 30,9
Försäljning och utrangering 0,0 -8,9 0,0 -7,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 895,7 1 953,8 512,6 536,0
Ingående ackumulerade avskrivningar -517,7 -561,8 -164,4 -177,8
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -28,7 -23,6 0,0 2,2
Årets avskrivningar -41,6 -46,2 -13,4 -15,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -588,0 -631,6 -177,8 -191,5
BYGGn o TeKn AnL utgående bokfört värde 1 307,7 1 322,2 334,8 344,5

MASKINER OCH INVENTARIER    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 220,8 230,2 195,1 204,1
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 9,4 9,7 9,0 8,8
Försäljning och utrangering 0,0 -0,7 0,0 -0,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 230,2 239,2 204,1 212,7
Ingående ackumulerade avskrivningar -176,4 -188,3 -158,2 -167,0
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 0,6 0,0 0,2
Årets avskrivningar -11,9 -10,9 -8,8 -8,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -188,3 -198,6 -167,0 -175,7
mAsK o InV utgående bokfört värde 41,9 40,5 37,1 37,0

PÅGÅENDE ARBETEN    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 122,1 39,3 3,1 13,5
Nyanskaffningar under året 128,8 140,8 78,3 39,2
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -211,6 -114,1 -67,9 -42,4
Utgående bokfört värde 39,3 66,0 13,5 10,3
summa 1 467,3 1 541,8 408,4 414,5

Avstämning av balanskravet:    
Årets resultat enligt resultaträkningen   12,9 33,7
Avgår: samtliga realisationsvinster   -2,0 -2,0
Årets balanskravresultat   10,9 31,8

  Koncernen Kommunen  Koncernen Kommunen   Koncernen Kommunen

20122012 not 9 materiella anläggningstillgångarnot 7 Årets resultat 20132013 20122012 2013

2012

2012

not 8 Justering övr, ej likviditetspåverkande poster

specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader

Förfall inom 
1 år

Förfall mellan 
1 år och 5 år

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2013

Justering för realisationsvinst/-förlust -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Justering för avsättning bidrag statlig infrastruktur -13,0 0,0 -13,0 0,0
Justering för bokslutsdisposition -0,2 0,0 0,0 0,0
summa -15,1 -2,0 -15,0 -2,0

Leasingavtal transportmedel 2,8 2,9 2,8 2,9
Leasingavtal maskiner och inventarier 2,5 0,3 0,0 0,0
Lokalhyror 62,7 64,0 21,3 52,4

Noter
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Noter

Aktier:     
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,2 0,2
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 5,0 7,0
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 2,0 7,0
AB Strömstadsgaragen  0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 0,0 2,7
Andelar:    
Kommuninvest ekonomisk förening 0,8 0,8 0,7 0,7
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 0,5 1,8 0,0 5,9
summa 3,1 4,4 9,8 25,4
*) aktieägartillskott har under året tillskjutits till AB Strömstadsbyggen med 2 Mkr,
AB Strömstadslokaler 5 Mkr samt överlåtelse av fiber till AB Strömstanet med ett värde av 2,7 Mkr.

  Koncernen Kommunen

2012not 10 Aktier, adelar, bostadsrätter 2013 2012 2013

Förrådslagt material 1,0 1,8 1,0 1,6
Bränslelager 0,7 0,7 0,0 0,0
summa 1,7 2,5 1,0 1,6

2012not 11 förråd 2013 2012 2013

Exploatering Myren 0,1 0,1 0,1 0,1 
Expl. Stare - 3 tomter 6,1 5,5 6,1 5,5
Expl.EDP Oslov,kommunens andel 16,9 16,2 16,9 16,2
Exploatering Canningområdet 1,8 2,2 1,8 2,2
Exploatering Mällbyhöjd 2,3 2,5 2,3 2,5
Exploatering Kebal-området 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Mellby 2,1 0,0 2,1 0,0
Exploatering Norrkärr 1:50 1,8 0,9 1,8 0,9
Exploatering Torskholmen  0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Tången  0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Skee-C/Triangeln  3,7 0,0 3,7 0,0
Exploatering Erlandseröd 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering DP Hålkedalen ham 2,3 2,9 2,3 2,9
Exploatering Bastekärr 1:18 0,2 0,0 0,2 0,0
Expl Bojar/Grandalen 0,5 0,5 0,5 0,5
Exploatering Monelid/Seläter 0,9 0,9 0,9 0,9
Expl.Skee syd DP/Bastekärr1:18 43,2 43,9 43,2 43,9
Expl Hjältsgård 6:1, villatomt 0,7 0,8 0,7 0,8
Exploatering Laholmen 0,4 0,4 0,4 0,4
Exploatering Brovallen 0,0 0,5 0,0 0,5
Exploatering Nordby 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploatering Kebal etapp 2 0,0 0,0 0,0 0,0
summa 83,0 77,2 83,0 77,2

2012not 12 exploateringsverksamhet 2013 2012 2013

Konsumtionsavgifter 1,2 0,5 1,2 0,5
Barnomsorgsavgifter 0,4 0,4 0,4 0,4
Äldreomsorgsavgifter 0,7 0,7 0,7 0,7
Fakturering övrig 19,2 19,0 15,8 15,2
Momsfordran 6,9 4,6 6,9 4,6
Fordringar på staten 30,4 28,8 30,4 28,6
Projektmedel 2,7 3,5 2,7 3,5
Förutbetalda hyror januari 0,0 0,2 4,6 4,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 20,8 15,2 5,8 4,4
Resultatfond Fjärrvärme 0,1 0,5 0,1 0,5
Övrigt 3,8 1,8 1,8 1,1
summa 86,4 75,2 70,5 64,4

  Koncernen Kommunen

2012not 13 Kortfristiga fordringar 2013 2012 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 24,9 28,9 24,9 28,9
Nyanskaffning 4,1 0,3 4,1 0,3
Försäljning 0,0 -7,5 0,0 -7,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 28,9 21,7 28,9 21,7
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
summa 28,9 21,7 28,9 21,7

2012not 14 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2013 2012 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 54,3 52,5 54,3 52,5
Nyanskaffning 1,1 10,5 1,1 10,5
Försäljning -2,9 0,0 -2,9 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 52,5 63,0 52,5 63,0
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
summa 52,5 63,0 52,5 63,0

2012not 15 ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2013 2012 2013

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 40,7 40,5 40,2 49,6
 varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto   24,4 7,8
  varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto   12,9 19,8
 varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto   0,3 0,9
 varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto   0,1 0,3
 varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto   1,4 0,7
 varav öronmärkt för strategiska åtgärder   5,0 5,4
 varav öronmärkt för investeringsfond   4,0 8,0
Plusgiro 17,3 41,6 4,3 21,9
summa 58,0 82,2 44,6 71,5

2012not 16 Kassa och bank 2013 2012 2013
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AB Strömstadsbyggen koncern 11,3 9,3
AB Strömstadslokaler 8,6 7,4
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0
AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0
summa 19,9 16,8

  Koncernen Kommunen

not 19 uppskuten skatt

Noter

Pensionsskuld 01-01 27,1 30,9 27,1 30,9
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,4 0,4 0,4
Årets förändring 4,4 6,3 4,4 6,3
Utbetalningar -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Löneskatt på pensionsförpliktelser 7,5 8,9 7,5 8,9
Pensionsskuld 12-31 38,4 45,4 38,4 45,4

not 18 Avsättningar

Skulder till kreditinstitut m.m 983,7 1 012,9 0,0 0,0
Utnyttjad kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 46,0 50,9 46,0 50,9
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 0,0 4,9 0,0 4,9
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 26,4 27,9 26,4 27,9
Förutbetalda investeringsbidrag 4,7 7,7 4,7 7,7
Investeringsfond Avfall 4,8 6,3 4,8 6,3
summa 1 065,6 1 110,6 81,9 97,8

2012not 20 Långfristiga skulder 2013 2012 2013

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 462,0 476,8 389,7 403,0
Emission Kommuninvest 0,3 0,0 0,3 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 14,5 38,3 12,9 33,7
summa 476,8 515,1 403,0 436,7
Specificering av eget kapital     
Anläggningskapital 367,9 390,2 298,0 296,7
Rörelsekapital 109,0 125,0 105,0 140,0
 varav pensionsfond 81,4 84,7 81,4 84,7
 varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 1,9 5,4 1,9 5,4
 varav öronmärkt för investeringsfond** 2,0 8,0 4,0 8,0
summa 476,8 515,1 403,0 436,7
*Ingående balans (5,0 Mkr) har tillförts årets markförsäljning (0,4 Mkr)      
**Avser framtida investeringar

  Koncernen Kommunen

not 17 eget kapital 2012 2013 2012 2013

2012 2013 2012 2013

2012 2013 2012 2013

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av 
ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och 
totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 432 582 870 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 434 283 987 kronor.

Leverantörsskulder 48,7 37,1 30,3 21,3
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 37,1 31,5 35,2 29,4
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 15,5 16,5 15,5 16,5
Upplupna sociala avgifter 15,6 16,6 14,6 15,5
Skattekontoavräkning 21,9 18,2 18,5 16,3
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 0,5 4,1 0,0 3,0
Projektbidrag 10,7 16,4 10,7 16,4
Flyktingverksamhet periodisering 0,9 1,1 0,9 1,1
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 24,3 7,8
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 12,9 19,8
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,3 0,9
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 1,4 0,7
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,1 0,3
Förutbetalda intäkter, övrigt -0,9 10,3 0,1 1,2
Upplupna kostnader, övrigt 20,2 20,5 4,1 4,4
Resultatfond taxekollektiven 5,7 2,8 5,7 2,8
Övrigt 4,3 5,1 0,8 2,3
summa 180,2 180,1 175,4 159,5

Pensionsförpliktelse 01-01 203,3 209,5 203,3 209,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,3 20,4 8,3 20,4
Årets förändring 6,0 0,6 6,0 0,6
Utbetalningar -8,1 -7,8 -8,1 -7,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser 50,8 54,0 50,8 54,0
Pensionsförpliktelse 12-31 260,3 276,8 260,3 276,8

Borgen AB Strömstadsbyggen  0,0 0,0 710,7 710,7
Borgen AB Strömstadslokaler  0,0 0,0 273,0 273,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 273,0 35,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,2 0,1 0,2 0,1
Övriga borgensförbindelser 0,6 0,6 0,2 0,2
summa 0,8 0,7 984,1 1 019,1

2012

2012

2012

not 21 Kortfristiga skulder

not 22 Pensionsförpliktelser

not 23 ställda panter och borgensförbindelser

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2013

2013

2013
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redovisningsmodell & redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa re-
dovisningen. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 
en kassaflödesanalys. för kommunens interna redovisning 
tillkommer även driftredovisning och investeringsredovis-
ning. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställd 
redovisning (koncernredovisning). Denna utgör en samman-
ställning av kommunens resultat- och balansräkningar med 
de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

modellens delar och samband
Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på tre 
nivåer; verksamhetens nettokostnader, som redovisar resulta-
tet av den egentliga verksamheten; resultat före extraordinära 
poster, som redovisar resultatet av den löpande verksamheten; 
samt årets resultat som inkluderar även extraordinära intäkter 
och kostnader. Årets resultat utvisar förändringen av det egna 
kapitalet. Årets resultat innefattar hela den kommunala förvalt-
ningen. Vid resultatanalyser särredovisas ofta skattefinansierad 
verksamhet från taxekollektivens respektive verksamheter, då 
dessa har helt skild finansiering. 

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid 
en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet av kommunens 
tillgångar och hur dessa tillgångar har finansierats, externt med 
skulder och internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp 
i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna 
delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfristiga 
skulder är de som förfaller inom ett år. Avsättningar är skulder, 
som till sin storlek och förfallotid är okända och därmed osäkra. 
Pensionsskulden betraktas som avsättning. Skillnaden mellan 
tillgångar och summan av avsättningar och skulder utgör det 
egna kapitalet, kommunens förmögenhet.

Kassaflödesanalysen ger upplysning om kassaflöde från löpan-
de verksamhet, investeringar och från finansiering. Ett positivt 

saldo på kassaflödet innebär en förstärkning av likviditeten. 
Kassaflödets saldo slutar med årets förändring av likvida medel.
Driftsredovisningen  visar de enskilda verksamhetsområdenas 
budgeterade anslag och redovisade intäkter och kostnader.
Investeringsredovisningen är en beskrivning av kommunens in-
vesteringsverksamhet under året. Investeringsredovisningen är 
specificerad dels på respektive nämnd dels på enskilda projekt.

Övergripande redovisningsprinciper
I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredo-
visningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper, 
vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisningsrap-
porterna. Principerna som tillämpas innebär att en återhållsam 
bild av kommunens ekonomi redovisas, i enlighet med god 
redovisningssed. Analysen av den finansiella utvecklingen och 
ställningen baseras på antagandet att dessa principer har följts.

Principen om pågående verksamhet – Denna princip har stor 
betydelse för redovisningen, främst vad gäller tillgångsvärde-
ringen och det sätt på vilket tillgångar redovisningstekniskt 
anses förbrukas. Här kommer förväntningar på framtiden in.

Principen om öppenhet – Öppenhetsprincipen handlar dels 
om myndigheters offentlighetsprincip, dels om ett förhållnings-
sätt där största möjliga öppenhet alltid eftersträvas.

Försiktighetsprincipen – Försiktighetsprincipen innebär att 
värdering av redovisningsposter ska göras på ett sådant sätt att 
resultatet under inga omständigheter överskattas utan hellre 
underskattas.

Kongruensprincipen – Kongruensprincipen innebär att konse-
kventa mätprinciper ska tillämpas över tid.

Matchningsprincipen – Matchningsprincipen innebär att 
värderingen av tillgångar och skulder sker på ett sådant sätt 
att intäkter och kostnader som hör samman redovisas under 
samma redovisningsperiod.

Väsentlighetsprincipen – Väsentlighetsprincipen kan medföra 

avsteg från matchningsprincipen i och med att endast väsent-
liga redovisningsposter behöver periodiseras.

Kommunal redovisningslag
Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa 
god redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar som ska ingå i 
årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ska ge en översikt 
över utvecklingen. Den ska även redogöra för de förhållanden 
som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Här ska förhål-
landen som är kända fram till dess årsredovisningen upprättats 
redovisas.

I 2013 års bokföring och bokslut tillämpas i allt väsentligt den 
kommunala redovisningslagens bestämmelser samt gällande 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Avsteg har skett i följande fall:

Idéskrift – Redovisning av kommunal markexploatering – För 
två gamla exploateringsområden (Bastekärr och Oslovägen) har 
intäkter och kostnader redovisats över resultaträkningen och 
förts över i sin helhet till omsättningstillgången under pågåen-
de projekttid. Under 2014 kommer Oslovägen att slutredovisas 
då området nu är färdigbyggt, för Bastekärr kommer  etapp 1 
att delredovisas.

2013 har redovisningsprincipen avseende reparation och un-
derhåll av kajer och pirer ändrats från investering till drift, vilket 
har resulterat i att anläggningarnas restvärde har bokats bort 
till en kostnad av 5,9 Mkr.
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Tillämpning av redovisningsprinciper i övrigt

• Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsva-
rande belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

• Jämförelsestörande poster omfattar exploateringsintäkter/
kostnader, återbetalning från AFA Försäkring och reavinster för-
säljning av mark och fordon. Här ingår även direktavskrivning 
av kostnader på 3,7 Mkr för exploateringsområde Triangeln i 
Skee som inte gick att bebygga på grund av svåra geotekniska 
förhållanden samt 3 Mkr i engångskostnader i samband med 
en omfattande lokalomflyttning som långsiktigt ska sänka 
hyreskostnaderna. 

• Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffnings-
värde minskat med eventuella investeringsbidrag och avskriv-
ningar.  

• Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde minskat 
med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjan-
deperiod. 

• Skatteintäkter består av tre olika delposter, varav den ena 
är årets preliminära skatteinbetalningar. Slutavräkningen 
redovisas på bokföringsmässiga grunder baserat på av Sveriges 
Kommuner och Landsting prognostiserat belopp i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2 . Dessutom redovisas en rättning 
av föregående års prognostiserade slutavräkning utifrån det 
slutgiltiga taxeringsutfallet. 

• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompense-
rad övertid etc. redovisas under verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas som 
kortfristig skuld i balansräkningen.

• Timlöner, övertidsersättningar etc. som intjänats under 2013 
och betalats ut 2014 har periodiserats och belastar 2013 års 
resultat. 

• Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas 
som ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från 
och med 1998 redovisas som avsättning i den mån de ej avser 
s.k. avgiftsbestämd ålderspension. Den årliga förändringen 
av pensionsavsättningen redovisas som verksamhetskostnad 
i resultaträkningen och pensionsskuldens finansiella kostna-
der redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Den 
avgiftsbestämda delen avseende år 2013 är kostnadsförd och 
redovisas som en kortfristig skuld. Samtliga pensionskostnader 
har belastats med särskild löneskatt. Diskonteringsräntan avse-
ende pensionsskuldsberäkningen har sänkts under 2013 vilket 
innebär att pensionsskulden som redovisas som avsättning har 
ökat samt även räntekostnaden.

• VA- och avfallskollektivens resultat redovisas som skulder 
i kommunens balansräkning medan fjärrvärmekollektivet 
redovisas som en fordran. Avfallskollektivet har även en inves-
teringsfond med ett ingående värde på 4,8 Mkr som avser två 
förrådsbyggnader på Återvinningscentralen som byggdes 2011. 
Från investeringsfonden har 0,4 Mkr överförts till avfallskol-
lektivets drift för att täcka 2013 års kapitalkostnader för dessa 
byggnader. Under 2013 har 2 Mkr överförts från avfallskol-
lektivets resultatfond till investeringsfond, detta för att täcka 
kapitalkostnader som inte täcks i investeringsbudgeten avse-
ende uppförande av nytt EKO-hus på Återvinningscentralen. 
Utgående värde för investeringsfonden är 6,3 Mkr.

• Från och med budget 2013 nollställs taxekollektivens budget. 
När kommunens budget för 2013 togs i november 2012 var 
resultatbudgeten 13,4 Mkr där taxekollektivens budget ingick. 
Beslut att nollställa taxekollektivens budget togs i efterhand 
och därför har kommunens budget justerats till 15,0 Mkr för 
2013.

• I rörelsekapitalet är 4 Mkr öronmärkt i en investeringsfond 
för framtida investeringar, totalt värde i bokslut 2013 är 8 Mkr.

• Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Port-
följens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente 
KF2007-06-14/140. Samtliga placeringsmedel är värderade till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår den kommunala 
förvaltningsorganisationen och kommunens tre helägda kon-
cernföretag , AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och 
AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår 
två helägda bolag; Strömstadgaragen och Strömstanet.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Med förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid 
för-värvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen 
har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens 
eget kapital. 

Den sammanställda redovisningen grundas på preliminära 
bokslut för företagen. Interna mellanhavanden mellan de i 
koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. 
Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid upprättandet 
av koncernredovisningen.

1 En juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varak-
tigt och bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen 
av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier etc. Bestämmande inflytande uppnås vid 
51% - 100% röstinnehav i företagets beslutande organ, företaget kallas då ett dotterföretag. 
Betydande inflytande uppnås vid 20% - 50% röstinnehav i företagets beslutande organ, 
företaget kallas då ett intresseföretag. (Källa: RKR)
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ord- och begreppsförklaring

Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar
 och långfristiga skulder plus avsättnin-
 gar. Utgör en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadig-
 varande bruk eller innehav, t ex fastig-
 heter, maskiner och inventarier. 

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtagan-
 den, pensionsskuld, ställda panter och
 dylikt. Resultatet belastas om/när för-
 pliktelsen infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggnings-
 tillgångars värde, ska spegla värde-
 minskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
 sannolika till sin förekomst, men 
 ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
 Detta gäller bland annat pensions-
 åtaganden.

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
 intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid
 bokslutstillfället. Här framgår hur kom-
 munen använt respektive anskaffat sitt
 kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder,
 kommunens förmögenhet, dvs. tidigare
 års ackumulerade överskott. Består av
 rörelsekapital och anläggningskapital.

finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
 kostnader.

Internränta Kalkylmässigt beräknad kostnad för det
 kapital som utnyttjas inom en verksam-
 het

Kapitalkostnad Periodiserad investeringsutgift. Består
 av avskrivning och internränta.

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

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd och
 exploateringsverksamhet, i procent av
 kortfristiga skulder. Visar betalnings-
 beredskap på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
 kommunens koncernföretag.

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

Kortfristiga skulder  Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra
 kortfristiga penningplaceringar.

Långfristiga skulder  Skulder och fordringar som har förfallo-
och fordringar dag senare än ett år efter balansdagen.

nettoinvestering Investeringsutgifter minus investerings-
 bidrag.

nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklu-
 sive finansnettot, andel av skatteintäk-
 ter och utjämningsbidrag.

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

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
 och blivande pensionärer. Redovisas en-
 ligt den s.k. blandmodellen, som inne-
 bär att skuld upparbetad till och med
 1997 redovisas som en ansvarsför-
 bindelse utanför balansräkningen. 
 Pensionsskuld upparbetad från och
 med 1998 redovisas som en avsättning.

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

rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
 och kortfristiga skulder. 

semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna se-
 mesterdagar.

soliditet Eget kapitals andel av det totala kapita-
 let. Visar långsiktig betalningsbered-
 skap.
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revisionsberättelsen för år 2013
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Kommunstyrelsen

 2011 2012 2013

 29 456 28 378 28 440
 21,5% 30,3% 40,3%
 43 524 41 330 45 005
 41 41 32
 16 11 11
 118 114 104

Antal leverantörsfakturor
 andel elektroniska
Antal kundfakturor
Antal upphandlingar
 varav samupphandlingar inom NoBo och TVN*
Antal rapporterade försäkringsskador

*NoBo=Lysekil, Munkedal, Tanum Sotenäs och Strömstads kommuner, TVN= Trollhättan/
Vänersborg Norra Bohuslän

Tekniska nämnden

 2011 2012 2013

 1 149 1 087 1 037
 10 200 10 233 9 750
 3 924 3 052 3 745
 1 571 1 571 1 625
 194 239 289

 46 080 49 900 50 000
 2 196 2 782 2 700
 48 52 47

 
 1 243 376 1 200 894 1 205 074
 12 636 13 395 14 104
 34 084 30 955 34 342
 
 8 351 8 532 8 718
 3 384 4 626 4 935
 828 933 864
 667 727 450
 1 566 1 588 1 107

Hamnverksamhet
Antal resenärer, färjetrafiken
Antal gästnätter gästhamnen
Antal dagbesökare gästhamnen
Antal småbåtsplatser
Antal personer i båtplatskö

Övriga verksamheter
Antal sålda biljetter Kosterlänken
Antal besökare Ekoparken
Antal sökande i tomtkön

Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten, vattenuttag m3

Strömstad
Koster
Övriga orter

Avfallsverksamheten, material till återvinning/avfall, ton
Avfall till energi
Levererat träflis
Metaller
Farligt avfall
Till deponi

Omsorgsnämnden

 2011 2012 2013

 75 58 52 (50)
 73 82 92 (93)
 

9 13 16 (14)

 77 92 90 (89)
 431 482 576
  1 823 3 374

Väntetid till särskilt boende, antal dagar Strömstad (jämfört med riket 2013)
Brukarbedömning* särskilt boende i sin helhet Strömstad (jämfört med riket 2013)
Antal vårdare som besöker en brukare med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
Strömstad (jämfört med riket 2013)
Brukarbedömning* hemtjänst i sin helhet Strömstad (jämfört med riket 2013)
Placeringsdygn köpta platser Individ- och familjeomsorg, vuxna
Placeringsdygn köpta platser Individ- och familjeomsorg, barn

*Brukarundersökning genomförd av Socialstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

 2011 2012 2013

 534 569 615
 431 439 359
 7,6 7,1 6,9

 1 162 1 182 1 216
 8,9 8,8 8,3 
 94% 91% 81%

 377 396 394
 10,3 10,6 10,3
 80% 84% 74%
 27% 24% 25%
 92% 82% 85%

förskoleverksamheten
Antal inskrivna förskolebarn 1-5 år
Antal inskrivna fritidsbarn
Antal lärare/100 elever F-klass   

Grundskola
Antal elever, skolår F-9 (snitt vår/höst)
Antal lärare/100 elever årskurs 1-9
Andelen elever behöriga till gymnasiet

Gymnasieskola
Antal elever (snitt vår/höst)
Antal lärare/100 elever
Andelen antagna Strömstadselever på gymnasiet
Andel elever från annan kommun
Andel elever behöriga till universitet/högskola som slutfört sin utbildning i Strömstad

miljö- och byggnämnden

 2011 2012 2013

 24 66 83
 90 122 145

 80 94 76
 327 411 384

Antal nämndsbeslut
Miljöärenden
Bygglovsärenden

Antal tillsynsärenden
Räddningstjänsten
Räddningsinsatser

Korta fakta

Verksamheten i siffror

Här redovisas ett antal nyckeltal från kommunens verksamheter, som inte redovisas på andra ställen i årsredovisningen.
Tillväxten i kommunen visar sig främst i ökande volymer inom miljö- och byggnämnden och fler barn i förskola och skola. 
Hamnverksamheten redovisar att utbyggnaden av antalet båtplatser fortsätter, trots det ökar även antalet personer som 
önskar båtplats. Däremot framgår en sjunkande trend inom färjetrafiken, vilket kan ha många olika orsaker.
Omsorgsnämden redovisar ökande volymer inom individ- och familjeomsorgen. Väntetiden till särskilt boende har minskat 
och närmar sig riksgenomsnittet. Nöjdheten är generellt hög inom vård och omsorg.

För mer info se nämndernas verksamhetesberättelser på www.stromstad.se
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Verksamhetens intäkter   174,7 164,3 187,5 178,2 218,2 204,4 206,9 208,7 235,6 269,8
Verksamhetens kostnader   -541,5 -558,9 -612,0 -635,9 -678,5 -678,7 -704,3 -720,2 -749,2 -790,4
Avskrivningar och nedskrivningar   -17,1 -17,9 -17,5 -17,7 -17,9 -19,6 -21,2 -20,4 -22,3 -30,9
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond   1,9 5,9 -0,2 -0,5 -5,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens nettokostnader   -382,0 -406,6 -442,2 -476,0 -484,0 -487,4 -518,6 -531,9 -535,9 -551,4
Skatteintäkter   323,8 342,4 358,4 372,1 393,1 392,8 403,4 427,5 432,1 440,6
Kommunal utjämning   70,9 79,6 96,2 109,2 105,2 110,4 123,5 112,3 113,6 141,8
Finansiella intäkter   3,5 3,2 3,0 3,5 3,7 3,1 3,3 4,2 4,1 7,0
Finansiella kostnader   -1,6 -0,8 -0,6 -0,7 -0,9 -1,6 -0,7 -3,9 -0,9 -4,2
resultat före extraordinära poster   14,7 17,8 14,7 8,1 17,0 17,3 10,8 8,2 12,9 33,7
Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat kommunen   14,7 17,8 14,7 8,1 17,0 17,3 10,8 8,2 12,9 33,7

Anläggningstillgångar   276,2 297,5 305,7 300,9 312,9 334,6 354,1 397,8 418,3 439,9
Omsättningstillgångar   151,3 124,2 121,5 144,8 157,1 263,7 251,5 270,7 280,4 299,5
summa tillgångar   427,4 421,7 427,2 445,7 470,0 598,2 605,6 668,5 698,7 739,4
Eget kapital   291,2 309,0 323,7 331,1 348,1 365,4 376,2 389,7 403,0 436,7
Avsättningar   13,3 14,2 13,6 17,2 20,7 24,6 34,8 46,7 38,4 45,4
Långfristiga skulder   17,5 4,2 1,9 7,0 3,7 10,4 21,4 61,5 81,9 97,8
Kortfristiga skulder   105,4 94,4 88,1 90,4 89,2 189,5 173,2 170,6 175,4 159,5
s:a eK, avsättningar o skulder   427,4 421,7 427,2 445,7 461,7 589,9 605,6 668,5 698,7 739,4
           

Årets resultat per invånare, kr   1 289 1 546 1 269 698 1 463 1 478 916 680 1 050 2 704
Årets resultat/skatter och bidrag, %   3,7 4,2 3,2 1,7 3,4 3,4 2,1 1,5 2,4 5,8
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, %  96,8 96,4 97,3 98,9 97,1 96,9 98,4 98,5 98,2 94,7
Kassalikviditet, %   70 32 44 53 65 81 76 82 66 85
Nettoinvesteringar. Mkr   13,5 38,6 32,2 19,3 30,3 42,6 41,0 38,2 38,9 36,2
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, %   26,7 30,8 29,7 21,5 24,1 21,3 23,7 20,5 20,4 21,6
Soliditet enligt balansräkning, %   68,1 73,3 75,8 74,3 75,4 61,9 62,1 58,3 57,7 59,1
Primärkommunal skattesats   21:99 21:99 21:99 21:99 21:99 21:99 22:34 22:34 21:91 21:91
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik   11 373 11 507 11 569 11 558 11 607 11 690 11 808 12 010 12 295 12 480

resultaträkning
Belopp i Mkr

Balansräkning
Belopp i Mkr

Nyckeltal

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Korta fakta

Tio års översikt
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Växel: 0526-190 00 fax: 0526-191 10 Besöksadress: norra Bergsgatan 23 e-post: kommun@stromstad.se


