
 

 

 

Årsredovisning 2016 
Skattefinansierad verksamhet 

 

 
                                                                                                                                    Bild: Stadsparken under Orienterings VM 2016 

 



 

Tekniska nämnden 

Verksamhetsberättelse 2016  
 

TEKNISK NÄMND Nettokostnader  
Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse 
Skattefinansierad verksamhet -10 660 -11 647 987 

Teknisk nämnd o förvaltning -3 842 -3 366 -476 

Gator, vägar, parkering -14 772 -15 043 271 

Allmän platsmark -3 914 -3 420 -494 

Sidoordnad verksamhet            -751 -611 -140 

Förrådsverksamhet -1 802 -2 047 246 

Allmän markreserv -1 278 -1 333 55 

Allmän renhållning -2 064 -2 757 693 

Näsinge flygfält -65 -100 35 

Hamnverksamhet 17 828 17 031 797 

    

Taxefinansierad verksamhet*) 5 916 0 5 916 

Vatten- och avloppsverksamhet 3 480 0 3 480 

Avfallsverksamhet 2 369 0 2 369 

Fjärrvärme verksamhet 308 0 308 

    

*) För vidare information se årsredovisningar för respektive verksamhet. 

Ekonomiskt resultat 2016 

Årets nettoöverskott är 1,0 mkr bättre än budget. Verksamhetens totala intäkter uppgår till 51,9 
mkr jämfört med budgeterade intäkter om 48,9 mkr, vilket ger en ökning med 3,0 mkr. 
Merparten av intäktsökningen avser intäkter ifrån hamnverksamheten (2,4 mkr) samt intäkter 
från parkeringsverksamheten (1,0 mkr).  
 
Verksamhetens totala kostnader uppgår till 62,5 mkr jämfört med budgeterade kostnader om 60,5 
mkr, vilket ger en ökning med 2,0 mkr. Merparten av kostnadsökningen beror på ökade 
kostnader för hamnverksamheten (1,2 mkr) samt ökade kostnader för vägunderunderhåll (0,8 
mkr) som avser påbörjan av asfalteringsarbete på Prästängsvägen.  
 
Nettoresultat för hamnverksamheten om 0,8 mkr avser ökade intäkter för hamn-verksamheten 
med 2,4 mkr (varav färjeintäkter om 2,0 mkr) samt ökade underhålls-kostnader för erosions-
skyddet med 1,6 mkr. Utvecklingen av resandet i färjetrafiken har ökat i större omfattning av vad 
som antogs i budgeten för 2016. Avseende kostnadsökningen för hamnverksamheten har det 
även under 2016 pågått stora underhållsarbeten på erosions-skyddet för hamnen. Dessutom har 
det tillkommit kostnader för mottagande av farligt avfall från färjorna med 700 tkr som inte var 
budgeterat 2016.  
 
Juristkostnader i färjeläget har finansierats i finansförvaltningen med 513 tkr på samma sätt som 
under 2015. 

 

 

 



 

 

Strömstads mål och visionsarbete 
Under 2016 har Tekniska förvaltningen arbetat utifrån antagna nämndmålen för Tekniska 
nämnden. Tekniska nämnden har utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål fastställt 
nämndmål för Tekniska nämnden för 2017. En utveckling av målabetet inför 2017 har skett för 
att möta Vision 2030 och långsiktiga mål som antagits av Kommunfullmäktige. Tekniska 
förvaltningen har under 2016 arbetat fram styrtal och aktiviteter utifrån nämndmålen.  

 

Verksamheten 2016  
Det har varit ett intressant år för Tekniska förvaltningens verksamheter. Både vad som gäller att 
vara med i övergripande strategiska projekt i kommunen samt förutom de löpande 
verksamheterna så pågår många små som stora investeringsprojekt.  
Förvaltningen har under 2016 varit delaktig under Orienterings VM 2016 som främst sköttes av 
gata/park samt renhållningsavdelningen. Insatserna har varit uppskattade och bidrog till ett lyckat 
evenemang.   
 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag av Tekniska nämnden att se förvaltningens totala behov av 
lokaler (samordning) som kan bidra till en gemensam placering av verksamheterna.  
Förvaltningen ingår som en del i ett kommungemensamt projekt ”Ordning och reda”. Syftet är 
att säkra upp hanteringen av kommunens allmänna handlingar, diarieföring ärende m.m. 
Projektet kommer att fortgå under 2017. 
 
En större skogsavverkning pågår i Skee av kommunens upphandlade skogsentreprenör. En 
skogsbruksplan har arbetats fram under året som gäller under perioden 2016-2025. 
 
Under 2016 har beslut antagits av Kommunstyrelsen att tilldela entreprenaden för byggnation av 
Österröds avloppsreningsverk. Projektet beräknas pågå under 3 år med ett beräknat 
investeringsbehov om 190 mnkr. Kapaciteten i avloppsreningsverket kommer att ge 30 000 pe. 
(personekvivalenter) mot dagens 20 000 pe. Syftet med kapacitetsökningen av ett nytt 
avloppsreningsverk är att möta behovet med framtida nybyggnation av bostäder. Mark- och 
exploateringsavdelningen har tillsammans med utvecklingsavdelningen tagit fram en 
bostadsförsörjningsplan. 
 
En VA-försörjningsplan (masterplan) har upprättats för åren 2016-2050. Med syfte att säkerställa 
VA-försörjning bland annat för kommande bostadsförsörjningsplaner. 
 
Förvaltningen har sedan 2016 varit delaktiga projekteringen av uppförandet av en ny byggnad 
och kaj för Kustbevakningen i Myrens hamn. Delar av kajen planeras även att nyttjas av andra 
hamnaktörer. Projekteringen har påbörjats där ritningar och konstruktioner tagits fram. Om allt 
går som planerat beräknas projektet kunna startas upp under 2017. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag göra en översyn av biladministration med syfte att se över 
nyttjandet av kommunens bilpark.  

 

Gatuverksamheten 
Arbetet med stadens centrum pågår enligt uppsatta mål. I detta ingår centrumplanen, bättre gång- 
och cykelvägar, parker, utegym och paddeltennisbana. Vintertid har gång- och cykelvägar 
prioriterats.  
 
I ett led i kommunens miljöstrategi mot Vision 2030 har det under året skett utbyte av 
dieselfordon till hybridfordon och etanoldrivna fordon.  
 



 

 

Under året har verksamheten berörts av flertalet evenemang såsom; VM i orientering, Grensrittet, 
Ladies tour of Norway.  
 
En trafikanalys av trafikflödena genom stadskärnan har genomfört under 2016, detta för att få 
utökat tillstånd av Trafikverket för en eventuell utbyggnation i centrum. Trafikanalysen är nu på 
remiss hos Trafikverket för godkännande.  

 

Allmän renhållning 
En central sorteringsstation med underjordsbehållare byggdes under 2016 i gästhamnen. 
Underjordsbehållarna har skapat en trevligare miljö i gästhamnen och dessutom medfört en 
betydande förbättring av arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. Sommarpatrullen som verkar 
under perioden juni-augusti har till uppgift att sköta renhållningen på allmän platsmark inom 
Strömstad stad.  
 
Renhållningsavdelningen har varit med och bidragit till en ren stad samt arbetat med  
sophantering på arenorna under VM i orientering 2016. 

 
Hamnverksamheten 
Hamnavdelningen har under året arbetat med stabilitetsförstärkningar i hamnen vid färjeläget. 
Färjelägret är beroende av att två rederier verkar på plats som får till följd att slitaget i färjeläget 
har ökat markant. När det gäller stabilitetsåtgärder är detta även något verksamheten kommer 
jobba vidare med under kommande år. 
 
Under året har det upprättats ett hamnavtal med färjerederierna i syfte reglera mellanhavandena 
mellan Strömstad kommun och färjerederierna bland annat investeringar och åtagande inom 
hamnens område. Avtalet kommer att tecknas efter Sandefjords kommun tilldelning av slottider 
från Sandefjords hamn.  
 
Gästhamnsverksamheten har utvecklat sin sophantering med källsortering och moloks. 
Verksamheten har återigen varit välbesökt och har fått mycket beröm för hur rent och snyggt det 
varit runt anläggningen inkluderat angränsande områden.  
 
I småbåtshamnarna har tre gamla uttjänta bryggor ersatts med nya. De nya bryggorna i hamnarna 
har tillgänglighetsanpassat ramper för en säkrare åtkomst.   

 
Mark- och exploateringsverksamheten 
Markanvisningstävling på Canning för bostäder och verksamheter hölls under april-juli för 
Canning. Åtta förslag inkom och Riksbyggens förslag med drygt 400 bostäder utsågs under 
hösten som vinnare i tävlingen av Kommunstyrelsen. 
 
Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige under hösten där 
kommande kommunala bostadsprojekt redovisas med prioriteringsordning. Utifrån prioriterade 
projekt har Tekniska förvaltningen under hösten ansökt om planbesked på Mällbydalen södra, 
som omfattar ca 100 bostäder då främst flerbostadshus samt rad-/parhus. 
 
Detaljplanearbetet på Rådhusberget har påbörjats, där ett programsamråd med olika 
utbyggnadsalternativ ställs ut för allmänheten under årsskiftet 2016/2017. 

 
 
 
 



 

 

 
EkoParken 
EkoParken har under året haft fler besökare än förra året (ca 3 305 st.). 
 
EkoParkens verksamhet har genomfört utställningar, visningar, föredrag och exkursioner som 
har behandlat en rad olika teman såsom; allemansrätt, energi och klimat, livsmedel, fotosyntes, 
återvinning, vatten och avlopp, fåglar, blommor, småkryp, bin, geologi, ekosystemtjänster, lokalt 
miljöarbete, historiska tillbakablickar m.m. Besökare är framför allt skolelever från Strömstad 
samt besökande från närliggande kommuner.  
 
EkoParken samarbetar med naturum Kosterhavet såsom; skräplektioner, strandlektioner, 
jämförelser liv i sött och salt vatten och utställningar.  
   
Under 2017 planeras en ny visning av 12-voltssystemet som är ett elsystem som inte är anslutet 
till nätet (off grid). Systemet visar hur sol och vind kan användas som elförsörjning. En modell av 
kommande byggnation avloppsreningsverk på Österröd kommer att visas upp för allmänheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Verksamheten i siffror 

 2014 2015 2016 
    
Hamnverksamheten (1000-tal)     
Antal resenärer, färjetrafiken 1 137 1 224  1 303 
Antal personbilar    303    384     411 
Antal tunga fordon     13      14       12 
    
Antal gästnätter 10 711 10 500 11 263 
Antal dagsbesökare   4 045   3 100   3 908 
Antal småbåtsplatser   1 616    1 661   1 686 
Antal personer i båtplatskö      322      436       514 
    
Gator, vägar, parkering (tkr)    
Parkeringsintäkter 6 225 5 725    5 977 
Felparkeringsintäkter   814    827      499 
Upplåtelseavgifter   453    504      656 
Parkeringstillstånd   567    733      572 
Nyttoparkeringstillstånd  110     121       101 

 
 

Handikapptillstånd (antal)    63      62         51 
    
EkoParken    
Antal besökare 2 800 3 279 3 305 
    
 
Färjetrafiken utökades från ett till två rederier den 
1 juni 2014. Därmed är inte mätperioden lika 
mellan åren.  
 
Antalet gästnätter i hamnen redovisar en fortsatt 
hög beläggningsnivå. 
 
Parkeringstaxan för centrum är 20 kr/h, 1 maj-31 
aug och 10 kr/h resterande del av året. Taxor 
finns för pendelparkeringar, boendeparkeringar 
samt upplåtelse till nyttoparkeringar t.ex. 
hantverkare.                       
 

   

    
    



 

Måluppföljning av nämndmålen  

 

Kommunfullmäktiges 

fokusområde 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål med bäring på KF fokusområde och 

mål 

Måluppfyllelse med kommentarer 

Bygga, bo och 

miljö 

Bostadsbyggandet prioriteras under hela 
mandatperioden 

 

Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 
2030 

Genom god planering säkerställa att lediga småhustomter 
finns 

 

 
Beslut om avfallsplan 2016 

 

Laddplan skall upprättas 2016 
 

Utreda möjligheten att etablera biogastankställe  

 
Va-försörjningsplan 2016-2050 

 

Målet ej uppfyllt/ pågår 
 

 

 
Målet uppfyllt 

 

Målet ej uppfyllt - pågår 
 

Målet ej uppfyllt – pågår 

 
Målet uppfyllt – upprättad ej antagen 

Uppleva och göra Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål 

 
 

Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och 

attraktiv fritids och kulturverksamhet 

Besökarna till WOC skall ha en positiv upplevelse 

gällande parkering, parker och renhållning 
 

 

Utomhusgym skall etableras 

Målet är uppfyllt 

 
 

 

Målet uppfyllt 

Omsorg och 

Hälsa 
 

 

 

Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i 

sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR 

 

 

 

 
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 

2018 

 
 

 

Trafik och 

Infrastruktur 

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

kommunmedlemmar 

 
Säkrare cykeltrafik 

 

 
Säkrare skolvägar 

 

Centrumplanen skall vara reviderad 2016 
 

 

Belysning av GC Strömstad/Skee 
 

En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan-

Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket 

Målet uppfyllt 
 

 

Delvis uppfyllt/ genomförande 2017 
 

 

Målet delvis uppfyllt – Trafikanalys genomförd 

Utbildning och 

barnomsorg 

Vi har en god strategisk planering av förskole- och 

skolverksamheten 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Näringsliv och 

arbete 

Strömstad kommun har ett brett näringsliv som 
säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt 

 

Myren-planen skall antas under 2016 

Genom god planering säkerställa att ledig tomtmark för 
industri/ verksamheter 

 

 
 

 

Målet uppfyllt (Bastekärr 30.000 kvm) 

Medarbetare En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra 

samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering motverkas 

Redovisas av HR för hela kommunen. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ekonomi Strömstads kommun har med en god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en 

handlingsberedskap för framtiden 

Redovisas av ekonomichefen för hela kommunen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare 
och näringsliv 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Ekonomi 

 2014 2015 2016 
    

Verksamhetens intäkter, tkr 58 825 51 718 51 873 

Verksamhetens kostnader, tkr -62 200 -57 615 -62 533 

   varav personalkostnader*)  -16 443 -15 740 -17 002 

Verksamhetens nettokostnad, tkr -9 375 -5 897 -10 660 

Budget, tkr -10 909 -8 741 -11 647 

Budgetavvikelse, tkr 1 533 2 844 987 

    

Budgetavvikelse 
 
Årets nettoöverskott är 1,0 mkr bättre än budget. Verksamhetens totala intäkter uppgår till 51,9 
mkr jämfört med budgeterade intäkter om 48,9 mkr, vilket ger en ökning med 3,0 mkr. 
Merparten av intäktsökningen avser intäkter ifrån hamnverksamheten (2,4 mkr) samt intäkter 
från parkeringsverksamheten (1,0 mkr).  
 
Verksamhetens totala kostnader uppgår till 62,5 mkr jämfört med budgeterade kostnader om 60,5 
mkr, vilket ger en ökning med 2,0 mkr. Merparten av kostnadsökningen beror på ökade 
kostnader för hamnverksamheten (1,2 mkr) samt ökade kostnader för vägunderhåll (0,8 mkr) 
som avser påbörjan av asfalteringsarbete på Prästängsvägen.  

Investeringsverksamhet 

Under året har mkr i investeringar helt eller delvis tagits i bruk 21,8 mkr. Årets större 
investeringar har varit trossbrygga/fender i färjelägen (6,6 mkr), tryckbank i färjelägen (3,8 mkr), 
ombyggnad av ridklubben Lunden (1,8 mkr), utbyte av bryggor (1,0 mkr ), bullerplank (1,0 mkr), 
Centrumplan (0,9 mkr), kaj Kustbevakningen (0,7 mkr) samt åtgärder gästhamnen.  

För pågående och ej påbörjade investeringsprojekt 2016 överförs tidigare beslutade investerings-
medel till 2017. Pågående projekt där investeringsmedel förs över till 2017 uppgår till 20,5 mkr. 
De största projekten är reparation av ångbåtskaj (7,6 mkr), belysning till Skee (2,0 mkr), 
Centrumplan (2,0 mkr) samt projektering kan Kustbevakningen (1,8 mkr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projekt         

 Budget 2016  Utfall 2016   Återstår 2016 
      

80115 Centrumplan          2 863 000             892 409               1 970 591     

80116 Bryggan på strandpromenaden          1 000 000             478 156                  521 844     

80215 Tillgänglighetsanpassning             100 000                 7 163                    92 837     

80216 Kaj för Kustbevakningen          2 500 000             668 532               1 831 468     

80315 Gatubelysning, utbyte stolpar             600 000             557 312                    42 688     

80316 GC-bana vid Nygatan             800 000             407 065                  392 935     

80415 Strömsdalen etapp II             250 000                      -                    250 000     

80416 Bidrag till GC Nygatan -           400 000     -       183 179         -           216 821     

80515 Utomhusgym             300 000             387 261      -            87 261     

80615 Trafikmätarskåp             271 000               15 770                  255 230     

80616 Miljöstation/betongplatta          1 500 000             323 948               1 176 052     

80716 Toalett badplatsen Hålkedalen             500 000                      -                    500 000     

80815 Utbyte av bryggor          1 073 000           1 023 745                    49 255     

80816 Skogsvagn till traktor             300 000                      -                    300 000     

80915 Reningsanläggn Std 4:4, slipen          1 046 000             183 885                  862 115     

80916 Belysning till Skee          2 000 000                      -                 2 000 000     

81015 Reparation av ångbåtskajen          7 678 000             107 652               7 570 348     

81107 Räcke Strömsån,belysn mm                     -               245 227      -           245 227     

81315 Toalett Svallhagen             750 000             269 392                  480 608     

81316 Södra infarten, översyn                     -               196 737      -           196 737     

81415 Anordn sophantering i gästhamn             954 000             645 738                  308 262     

81609 Sjösättningsramp Hålkedalen             165 000                      -                    165 000     

81615 Hydralhammare             239 000             215 125                    23 875     

81815 Ombyggnad Lunden 1:2 (Ridkl)          2 888 000           1 787 894               1 100 106     

85114 Avloppsanläggning Valbäck 1:14                     -               107 080      -           107 080     

85210 Rensning Vättlandsån                 2 000                      -                       2 000     

85214 Errosionskydd Vättlandsån          1 888 000                      -                 1 888 000     

85312 Trossbrygga, fender          7 974 000           6 608 546               1 365 454     

85314 Byte av räcke vid nedre bron                     -                      691      -                 691     

85412 Tryckbank, färjeläget          2 861 000           3 768 663      -           907 663     

85514 Gatubelysn, utflyttn o mätning             229 000                      -                    229 000     

85613 GVP Lekplatsyta vid tennishall             139 000             412 416      -           273 416     

85614 Bullerplank Mellby                     -               952 600      -           952 600     

85712 Förstärkn Oskarsplatsen                     -                 21 300      -            21 300     

85713 GVP Centrumplan,utredn o ställ                     -       -       149 980                  149 980     

85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg          1 046 000             632 714                  413 286     

85913 GVP Rensning Strömsån             197 000               21 912                  175 088     

86313 HA Utveckling av gästhamn             510 000             410 150                    99 850     

86413 HA Utbyggnad Rossö hamn             413 000                 8 100                  404 900     

86513 HA Proj av nya behov färjeläge             841 000             502 824                  338 176     

86615 Personbil, för besiktningar                     -               214 170      -           107 085     

86913 HA Kaj för Kustbevakningen                     -                      287      -                 287     

86914 Gatuutbyggnad, Myrenområdet                     -                   7 000      -              7 000     

87514 Bulleråtgärder Tången                     -                 75 313      -            75 313     

Totalt         43 477 000         21 823 618              21 760 467     



 

 

Personal 

 2014 2015 2016 
    

Antal anställda 58 64 65 
   varav kvinnor 8 11 12 
   varav män 50 53 53 

Antal årsarbetare 54 62 63 
Medelålder 49,2 48,7 48,0 
Andel heltidsanställda  92,6% 94,9% 95,0% 
   varav kvinnor 75,0%            77,8% 80,0% 
   varav män 95,7% 98,0% 98,0% 

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,65% 2,03% 1,43% 
   varav kvinnor 6,03% 0,79% 0,97% 
   varav män 2,10% 2,23% 0,35% 

Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 54,37% 53,24% *)30,00% 

*) Antal kalenderdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda, 
perioden 160101-161231 

Personalstruktur 

I tabellen ingår all personal inom Tekniska förvaltningen d.v.s. såväl skattefinansierad som 
taxefinansierad verksamhet.  

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen har fortsatt låg sjukfrånvaro och förvaltningen anses ha en god 
trivsel och arbetsmiljö.  

Övrigt 

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har under hösten arbetat fram ett syfte för hur 
gruppen skall verka.  ”Vi skall tillsammans gemensamt och i god samverkan lösa tekniska 
förvaltningens gemensamma uppdrag; så att vi når förvaltningens och Strömstads kommuns 
långsiktiga mål”. 
 
För det interna informationsflödet har förvaltningschefen börjat ge ut informationsbrev 
löpande för att beskriva för samtliga medarbetar vad som händer inom förvaltningen. Startat 
upp med regelbundna arbetsplatsträffar och förvaltningens samverkansgrupp.  

 

 

 

 



 

 

 

Årsredovisning 2016 
Avfallsverksamhet 

 

 
Bild: Ny sopbil vid porten till Kosterhavet 
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Tekniska nämnden 
 
Verksamhetsberättelse 2016 
 
Ekonomiskt resultat 2016 
Anpassning av ekonomin sker med avseende på intäkter och kostnader genom intern 
utvecklingsverksamhet och reglering av taxor.  
 
Årets nettoresultat redovisar överskott med 2,3 mkr som överförts till verksamhetens fondering. 
Totala fonderingar uppgår till 12,0 mkr vid årsskiftet.  Årets överskott kan förklaras av minskade 
kostnader för transporter av deponi och brännbart avfall eftersom det skett med större fordon, 
vilket har medfört lägre antal transporter. Dessutom har intäkterna för metall ökat pga. bättre 
priser.  Verksamheten har även tecknat ett antal nya avtal som påverkat resultatet positivt.   
 
Fonderingen finansierar kapitalkostnaderna för byggnationen av lokaler för farligt avfall, 
ombyggnation till förråd (2011) samt byggnationen av energihuset. 
 
I samband med kommande byggnation av nytt avloppsreningsverk på Österröd kommer det 
medföra utökad avfallshantering. 
 
Ingen taxehöjning genomfördes under 2016. 

 
Verksamheten 2016 

 Avfallsplan 2025 har fått bifall i Tekniska nämnden och ligger nu för beslut i  KF 

 Bidrog till en ren stad och sophantering på arenor under VM i orientering 2016. 

 En central sorteringsstation med underjordsbehållare byggdes i gästhamnen. Underjords-
behållarna har skapat en trevligare miljö i gästhamnen och dessutom medfört en betydande 
förbättring av arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. 

 En 24 meters fordonsvåg har installerats på ÅVC Österröd. 

 Ett projekt som renhållningsavdelningen arbetat med är att avfallsinsamlingen på Koster 
kommer att tas över i egen regi med start vid årsskiftet 2016/2017. Detta kommer bland 
annat medföra behov av ytterligare personal. Konvertering kommer också att göras från säck- 
till kärlhantering i samband med införandet för att skapa en bättre arbetsmiljö vid 
insamlingen. Upphandling har skett av mindre sopbil.  

 Upphandling har gjorts av mindre sopbil, inventering av abonnenter och utsättning  av 
sopkärl. 

 Upphandling av sopbil på distrikt 40 har genomförts. 

 Nytt avtal har tecknats med leverantör för insamling av hushållsslam. 

 Ett navigationssystem till sopbilarna har upphandlats för att få en direkt koppling till 
befintligt faktureringssystem. Effektivare orderhantering och underlätta vid inskolning av nya 
chaufförer. 

 Två personal har anställts till renhållningsavdelningen under året. 

 Nytt avtal för transport och avyttrande av metall har tecknats med norska leverantörer.  

 Årlig miljörevision har genomförts på Österröds ÅVC utan större avvikelser. 
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 Nya avtal har införts under året på förbränning, deponi och transporter. 

 Nytt avtal har tecknats gällande glasinsamling i kommunen. 

 Oförändrad renhållningstaxa 2017. 

 Miljöcertifieringen av återvinningscentralen innebär bra kontroll på verksamhet och 
arbetsmiljö.  

 
 



   

Avfallsverksamhet 
 

2014 2015 2016 

    
Ekonomi    
Verksamhetens intäkter, tkr 25 935 30 134 30 190 
Verksamhetens kostnader, tkr -24 265 -28 404 -27 825 
   varav personalkostnader *) -4 162 -7 190 -7 998 
Verksamhetens nettokostnad, tkr 1 670 1 730 2 365 
Finansiella intäkter 180 1 0 
Finansiella kostnader -103 -1 0 
Årets resultat, tkr 1 724 1 730 2 365 
    
    
Nettoinvesteringar, tkr 71 1 500 3 972 
    

Personal    
Ingår i redovisningen under Tekniska 
nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 

   

    
Verksamhet    
Återvinning/ Avfall)    
Avfall till energi (ton) 8901 9018 9103 
Levererat träflis (ton) 4066 4572 3668 
Metaller (ton) 913 787 987 
Farligt avfall (ton) 450 448 450 
Till deponi (ton) 962 1033 1031 
Deponi till efterbehandling vilket 
innebär att materialet krossas och 
sorteras ytterligare. Ca 0,02 % av det 
som levereras till efterbehandling går 
till deponi. 
 

   

Fonderingar totalt (mkr) 9,0 10,2 12,0 
    
Fonden specificeras i två delar    
Fond 1 avräkning från driftredovisning 3,3 5,0 7,4 
Fond 2 (investeringsfond) avräkning 
rta+avskr för byggnationen (2011) 
Lokaler för farligt avfall (2,9mkr) 
Ombyggnation förrådet (0,8 mkr) 
Kapitalkostnader för energihuset 
ÅV(5,9 mkr) 

5,7 5,2 4,6 

 



 

 

 

Årsredovisning 2016 
Vatten- och avloppsverksamhet 

 

 

 
Bild: Österröds avloppsreningsverk (fotomontage färdigställande) 

 



 

Tekniska nämnden 

Verksamhetsberättelse 2016 

Ekonomiskt resultat 2016 
Verksamhetens nettokostnad redovisar ett överskott med 3,5 mkr. Verksamhetens överskott fonderar 
resultatet i investeringsfond som ska medfinansiera investering av nytt avloppsreningsverk på Österröd 
samt investering i råvattenledning från Färingen. Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 8,2 
mkr.  

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,9 mkr jämfört med 2015, vilket delvis kan förklaras av att taxan 
höjdes inför 2016 med 6 %. Höjningen är en strategi inför kommande års stora investeringstakt. Det 
medför en jämnare taxeutveckling för att utvika onödigt stora taxehöjningar för kollektivet under de 
kommande 3-5 åren.  

Verksamhetens löpande driftskostnader har ökat med 1,0 mkr (2,3 %), vilket få anses som en normal 
kostnadsökning. Verksamheten har inte drabbats av några större läckage eller andra händelser inom 
verksamheten.   

På grund av dagens ränteläge har ingen kompensation för räntor gjorts, varken på intäkts- eller 
kostnadssidan. Detta medför lägre intäkter med ca 1,0 mkr. Räntekostnaden för verksamhetens 
anläggningar uppgår till 3,5 mkr.  

Behovet av sanering och utbyte i ledningsnäten är stort och pågår löpande. Det är en begränsning 
årligen hur mycket som kan utföras i förhållande till fastställd brukningstaxa. Under 2016 har saneringar 
utförts motsvarande 8,3 mkr, vilket är högre än 2015 då kostnaden uppgick till 7,5 mkr.  

Verksamheten består av 157 anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsavloppsreningsverk, 111 
pumpstationer, övriga mindre anläggningar 36 stycken samt ca 37,8 mil ledningsnät. 

I nedan diagram redovisas verksamhetens kostnader 2016.  Kapitalkostnaderna det vill säga 
avskrivningar och internränta har ökat mest mellan åren. Det beror på den höga investeringstakten. 

 

 



 

Verksamheten 2016 
Under 2016 har det gjorts upphandling av entreprenaden för Österröds avloppsreningsverk. Total 
kostnaden för hela projektet beräknas att uppgå till ca 230 mkr. Byggstart beräknas till mars 2017 med 
en byggtid på ca 3 år. Länsstyrelsen har under året beviljat ett nytt miljötillstånd. Det innebär att under 
byggnationen av avloppsreningsverket kommer olika utsläppskrav finnas. År 2020 kommer de nya 
skärpta kraven gälla på Österröd. Ny detaljplan har beslutats gälla för hela Österröd inklusive ÅV-
centralen. 
 

Under 2016 har det byggts en lågreservoar (600kbm) för Stare/Daftö för att ge en tryggare tillgång på 
vatten för södra skärgården, vilket fungerat väl.  
 

Renovering av Flåghults vattenverk har gjorts för att säkra vattenförsörjningen till Flåghult. 
Projektering pågår av nytt avloppsreningsverk till Flåghult.  
 

En tillfällig tryckstegring för vatten har gjorts på Lökholmen i avvaktan på en mer permanent lösning. 
 

Dagvattenlösningar pågår för del av Seläter för att kommunen ska uppnå ansvaret om 
omhändertagande av dagvattnet för området. 
 

Utbyggnad av vatten och spillvatten pågår för Skeppshället Öddö för ca 50 fastigheter.   
 

På Koster har det byggts en större lågreservoar som medför att eventuella problem med dagens 
vattenverk kan åtgärdas snabbare.  
 
Under året har Relining (avloppsledningar) genomförts med ca 2,0 km. Åtgärden tätar ledningar och 
ger en ekonomisk fördelaktig kostnad och ger en minskad del tillskottsvatten i systemet. 
Uppskattningsvis ger det en längre livslängd på 100 år.   
 

Dubblering av råvattenledning från Färingen har fortfarande inte påbörjats, vilket främst beror på 
avsaknad av ledningsrätter. Ärendet ligger hos Lantmäteriet för behandling.  

 
En VA-försörjningsplan (masterplan) har upprättats för åren 2016-2050. Syftet är att säkerställa VA-
försörjning bland annat för kommande bostadsförsörjningsplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investeringsredovisning 2016 
Under året har 64,7 mkr i investeringar helt eller delvis tagits i bruk. Större projekt avser påbörjad 
utbyggnad av nytt avloppsreningsverk på Österröd (25,7 mkr), VA lilla Åseröd (11,3 mkr), VA Flåghult 
(4,5 mkr), lågreservoar Ekenäs (4,2 mkr), dagvatten Seläter (4,0 mkr) samt dubbel råvattenledning (2,3 
mkr).  

Utbyggnad av VA Hogdalsnäset kommer att senareläggas, vilket medfört att beslutade 
investeringsmedel på 10,7 inte kommer att nyttjas i dagsläget. Pågående projekt där investeringsmedel 
förs över till 2017 uppgår till 91,1 mkr. De största projekten är avloppsreningsverk Österröd (47,3 
mkr), VA Öddö (13,4 mkr) samt dubblering råvattenledning (18,8 mkr).  

Samtliga projekt redovisas nedan. 

  

Budget  Utfall 
 

Slutredovisning 

Projekt 
 

2016 2016 
 

2016 

     

  

80114 VA Flöghult 7 949 000 756 000 
 

0 

81213 VA-utredning Krok-/Flöghult 0 87 000 
 

0 

80211 Dubbl. råvattenledning 21 155 000 1 381 000 
 

0 

80514 VA Lilla Åseröd 10 486 000 8 967 000 
 

-772 000 

80614 Dagvatten Seläter 13 266 000 3 734 000 
 

7 298 000 

85016 Bidrag Seläter 0 -1 385 000 
 

0 

80710 Fjärravläsningssystem 300 000 111 000 
 

189 000 

80913 VA-plan, kap.översyn 500 000 319 000 
 

-1 006 000 

81103 VA Hogdalsnäset 10 688 000 0 
 

10 688 000 

81113 Proj. VA Öddö 16 050 000 1 168 000 
 

0 

81413 Utbyggnad VA Österröd 73 033 000 12 694 000 
 

0 

85108 VA Koster 956 000 864 000 
 

106 000     

85115 Avloppspumpstat. 2 500 000 882 000 
 

1 618 000 

85116 Avloppspumpstat. 1 500 000 1 500 000 
 

0 

85216 Reinvest. Avloppsledn. 2 000 000 2 270 000 
 

-270 000 

85317 Avl.led till/fr Österröd 0 199 000 
 

0 

85416 VA Myrenområdet 3 200 000 0 
 

0 

85515 Tryckstegring Österröd 0 0 
 

-1 283 000 

85516 Ledningsnät Svinesund 3 000 000 0 
 

0 

85615 Lågreservoar Ekenäs 8 826 000 4 002 000 
 

 4 649 000     

85616 Kosterprojektet 0 831 000 
 

0 

85716 Anslutning fiber 0 0 
 

0 

85816 VA-utbyggnad Kockholmsv 0 1 615 000 
 

-1 615 000 

86116 Fsg. bod 0 -45 000 
 

0 

86216 Rastvagn 0 155 000 
 

0 

86316 VA koster bidrag 0 -826 000 
 

0 

Totalt 
 

175 409 000 39 279 000 
 

        19 602 000     

 
 
 
 
 
 



 

Miljöredovisning 
VA-verksamheten bedriver översyn om styrning av anläggningarna sker på det mest optimerade och 
miljömässiga sättet. 

Tillskottsvatten mäts, det vill säga ovidkommande vatten som kommer in i avloppssystemen såsom; 
grundvatten, dräneringsvatten, takvatten, vatten från vägar och parkeringsytor. 

35 % av allt avloppsvatten som passerar avloppssystemen är tillskottsvatten. På sikt går det att sänka 
mängderna vilket medför detta lägre kostnader och större kapacitet i avloppsnäten. Målet är att sänka 
tillskottsvattnet med 50 % under de kommande 15 åren. 

 

 

 

 

 



  2017-02-21 

Vatten -och 
avloppsverksamhet 

2014 2015 2016 

    
Ekonomi    
Verksamhetens intäkter, tkr Not 1 46 107 51 024 53 905 
Verksamhetens kostnader, tkr -45 354 -48 706 -50 424 
   varav personalkostnader -10 522 -11 892 -13 108 

Verksamhetens nettokostnad, tkr 753 2 318 3 481 
Finansiella intäkter 701 17 0 
Finansiella kostnader -266 -1 -1 
Årets resultat 1 188 2 334 3 480 
    
    
Nettoinvesteringar, mkr -32,6 -33,1 -39,3  
    
Personal    
Redovisas under skattefinansierad 
verksamhet för hela Tekniska 
nämnden 

   

    
Verksamhet    

Vattenuttag Strömstad/ m³ 1254003 1272551 1239267 
Vattenuttag Koster/ m³ 14746 14504      17378 
Vattenuttag övriga orter/m³ 31982 33919      29027 
    
Investeringsfonden (mkr) 2,3 4,7 8,2 

    
Taxeförändringar, brukningstaxan 6 % 6 % 6 % 
    

Antal abonnenter 3 870 3 903 3 975 
    

  



Tekniska nämnden

Balansräkning (mkr) 2014 2015 2016

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 251 764       257 125         308 922     

Omsättningstillgångar

Förråd 836              949                829           

Kundfordringar 170              82                  -154

Summa omsättningstillgångar 1 006           1 031             675           

Summa tillgångar 252 770       258 156         309 597    

Skulder

Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld 300              300                300           

Långfristiga skulder

Förskottsinbetalda anslutningsavgifter 65 512         66 896           75 519       

Investeringsfond 2 315           4 719             8 199        

Lån från kommunen (skattefinans)    187 643       186 241         225 579     

Summa skulder 255 770       258 156         309 597    

Investeringsfonden 2014 2015 2016

Ingående balans 1,1               2,3                 4,7            

Årets resultat 1,2               2,4                 3,5            

Summa utgående balans 2,3              4,7                8,2            

Investeringsfonden skall finansiera kapitalkostnaderna för kommande projekt

Dubblering av råvattenledning samt byggnation av avloppsreningsverk på Österröd. 

Projektens beräknade byggkostnad uppgår till ca 200 mkr. Byggtid 2017-2019.



RESULTATRÄKNING-specifikation

Intäkter

2014 2015 2016

Brukningsavgifter 39 566 45 183 48 803

Justering/öf årets resultat 1 188 0 0

Årets brukningsintäkter 40 754 45 183 48 803

Återförda anslutningsavgifter 1 649 2 372 2 182

Anslutningsavgifter 1 978 960 1 094

Destruktionsavgifter 1 485 1 386 1 253

Ers skada på sjöledning 0 649 0

Försäljning av verksamhet 0 379

Arbete vid Aktivitetshallen 0 163 0

Reavinst inventarier 0 0 45

Interna intäkter 162 244 136

Övriga intäkter 79 67 13

Ränteintäkter 701 16 0

46 808 51 040 53 905

Kostnader

2014 2015 2016

Drift och underhåll

VA-sanering ledningsnät, byte mm nätet -8 792 -7 523 -8 299 (inkl. personal 2 314)

Personalkostnader -10 522 -9 624 -10 794

Anläggnings-och underhållsmaterial -2 500 -2 166 -1 676

Anläggningsentreprenader -390 -1 007 -1 605

Pumpar/pumpdelar -860 -749 -1268

Konsultarvoden -467 -1 281 -843

Slamsugning -447 -534 -433

Destruktionskostnader -473 -502 -1 400

Larm o bevakning -90 -226 -210

Kemisktekniska produkter -1 634 -1 546 -1 435

Elkostnader -4 210 -4 225 -4 090

Rep o underhåll fordon, maskiner mm -752 -258

Interna kostnader -932 -1 368 -1 181

Övriga kostnader -417 -1 972 -3 537

Avskrivningar -7 897 -8 763 -9 809

Intern ränta -5 723 -6 466 -3 586

Ränta löpande -266 -2 -1

Årets resultat -2 334 -3 480

-45 620 -51 040 -53 905



Tekniska nämnden  
 
 
 
Redovisning av principer och tillämpningar för Vatten- och avloppsverksamheten 
 
Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska nämndens förvaltning. Redovisningen för 
verksamhetens kostnader och intäkter redovisas med egen verksamhetskod och kan därmed 
särskiljas från kommunens övriga verksamheter. 
 
Redovisningen följer kraven i lagen om vattentjänster så långt det är möjligt. Det kvarstår poster 
som inte är anpassade som t.ex. pensionsskuldens storlek för personalen inom verksamheten 
(avser intjänade pensioner för 1998). Personalkontoret har uppdraget att se vilka möjligheter det 
finns att kunna ta fram uppgiften. 
 
Inga ränteregleringar har skett med hänsyn till rådande ränteläget.  
 
Verksamhetens kostnader för administration (lönehantering, telefonväxel, data m.m.) har 
beräknats utifrån verkliga kostnader.  
 
Kapitalkostnaden (intern ränta) beräknas på verksamhetens anläggningstillgångar och fastställs av 
ekonomikontoret. För år 2016 har internränta för vatten-och avlopps-verksamheten beräknats till 
1,4 %. 
 
Varje % förändring av räntesatsen ökar/minskar verksamhetens kostnader med ca 3,0 mkr/år. 
 

 Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10% av årets anslutningsavgifter. 
Resterande 90 %  samt anslutningsavgifter från tidigare år  periodiseras med 1/30-del per år, i 
enlighet med rekommendationerna. 
 
För investeringar gjorda före 2016 har komponentavskrivning retroaktivt beräknats för åren före 
2016 och anpassats till regelverket. Anläggningsregistret uppdateras i ingående balans 2017. Den 
ekonomiska effekten av komponentavskrivning kommer att framgå i budgetunderlag 2018.  
 
I 2016 har en nedskrivning av anläggningstillgångar gjort med 789 220 kr. Motivet för 
nedskrivningen är de flesta projekten härrör från 1970- och 1980-talen. De gamla objekten saknar 
information om vad som avses och därmed är substansen i redovisningen svår att säkerställa. 
 
Kommunen erlägger avgift enligt gällande brukningstaxa till verksamheten för dess behandling av 
dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen av ytorna har uppskattats via Geosecma år 2009. 
 
Verksamheten äger sitt varulager och köper tjänsten från kommunens centralförråd som hanterar 
inköp och kompletteringar. Varulagret inventeras inför varje årsskifte. 

 
Årets resultat har överförts till investeringsfonden. I investeringsfonden ingår projekten 
dubblering råvattenledning samt utbyggnad Österröds reningsverk som bedöms att dessa ger 
nytta för hela VA-kollektivet.  

 



 

 

 

Årsredovisning 2016 
Fjärrvärmeverksamhet 

 

 

 
Bild: Fjärrvärmeverket, Tången 

 



Tekniska nämnden 
 
 
Verksamhetsberättelse 2016 
 
 
Ekonomiskt resultat 2016 
Verksamheten redovisar ett överskott på 308 tkr. Resultatet överförs till resultatutjämnings-
fonden. Fonden har ett ingående negativt värde på -375 tkr. Årets överskott reducerar därmed 
fonden till ett underskott på -67 tkr.   
 
På grund av ett åsknedslag under 2016 genomfördes en renovering för 120 tkr i el och styrsystem. 
 
Ingen taxehöjning har skett under 2016.  
 
Verksamheten 2016 
Fjärrvärmesystemet består av en fjärrvärmepanna och värmerör som går in till fastighetsägarna. 
Anläggningen har varit i drift i 12 år, vilket kommer medföra framtida underhåll och utbyten för 
anläggningen.  
 
Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt.  
 
Silon för pellets rymmer 50 ton, vilket motsvara 2-3 dagars eldning under kalla perioder. 
Verksamheten har idag ingen möjlighet att lagra pellets, vilket medför en viss sårbarhet i 
leveranser.   
 
Fjärrvärmeverket har idag en överkapacitet på 20 % som ger möjlighet till ytterligare nya kunder.  
 
 

 

 

 

 



   

Fjärrvärmeverksamhet 
 

2014 2015 2016 

    
Ekonomi    
Verksamhetens intäkter, tkr 1 624 2 363 2 158 
Årets upplösning av anslutningsavgift 221 221 221 
Verksamhetens kostnader, tkr 

varav personalkostnader *) 
-2 278 

 
-2 214 

 
-2 071 

          -60 
Verksamhetens nettokostnad, tkr -498 370 308 
Finansiella intäkter, tkr  35 1 0 
Finansiella kostnader, tkr -11 -1 0 
    
Årets resultat -273 370           308 
    
*) Personalbudget upprättad fr.o.m. 
2016, därav inga jämförelsetal från 
tidigare år.  
 

   

Resultatutjämningsfond -745 -375 -67 
 
 
Balansräkning 
Anläggningstillgångar 

 
Anskaffningsvärde 
Ack- avskrivningar 
 
Bokfört värde 2016-12-31 
 
Omsättningstillgångar 

Varulager, eldningsolja 
Varulager, pellets 
Summa omsättningstillgångar 
 
Summa tillgångar 
 
Skulder 
Förskottsbetalda  
anslutningsavgifter 
Resultat utjämningsfonden 
Lån från kommunen, 
(skattefinans) 
 
Summa skulder 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
                          
  
               

 
 
 
    
     
   15 648 
    -9 843 
       
      5 805 
 
 
          84 
          72 
        156 
 
     5 961 
 
 
     4 207 
         
        67 
 
     1 821 
      
     5 961 

    
Fjärrvärmeverket har sin verksamhet 
inom Tångens bostadsområde. I 
dagsläget ca 70 st. abonnenter. 
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