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Kommunfullmäktige 2019-04-17 Dnr: KS/2019-0018
STRÖMSTADS KOMMUN

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

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2019-04-25
Tid: 18.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering 2 maj kl 15.00
Eventuell information
Eventuell allmänhetens fråga

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Val av nämndemän - information KS/2019-0166

2 Fråga till ordförande i Miljö och byggnämnden 
Peter Sövig ( S )

KS/2019-0244

3 Avsägelse som ersättare i Strömstadsbyggen AB KS/2019-0272

4 Val av ersättare i Strömstadsbyggen AB KS/2019-0272

5 Avsägelse av som styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler

KS/2019-0296

6 Val av som styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler

KS/2019-0296

7 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen KS/2018-0478

8 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och 
minska användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter

KS/2019-0278

9 Motion om kompetensförsörjning, rekrytering 
av personal i Strömstads kommun

KS/2019-0283

10 Motion om integrerad verksamhet för barn och 
dementa äldre

KS/2019-0290

11 Svar på - Motion om ett öppet och tryggt 
Strömstad från Nya Moderaterna

KS/2017-0122

12 Revisionsrapport 2018 KS/2019-0292 Åsa Karlsson

13 Revisionsberättelse 2018 KS/2019-0292 Åsa Karlsson

14 Årsredovisning 2018 KS/2018-0212 Carsten Sörlie

15 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ

KS/2019-0292



STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 2 (3)

Kommunfullmäktige 2019-04-17 Dnr: KS/2019-0018

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

16 Finansiella rapporter 2018 KS/2018-0258 Carsten Sörlie

17 Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

KS/2018-0491 Carsten Sörlie

18 Överföring investeringsbudget från 2018 till 
2019

KS/2019-0128 Carsten Sörlie

19 Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen KS/2019-0145 Carsten Sörlie

20 Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst Årsredovisning 
och revisionsberättelse 2018

KS/2019-0242

Ronnie Brorsson
ordförande

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

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Tore Lomgård (C)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Helena  L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Peter Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
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KS/2019-0166 

KF § 118 Val av nämndemän - information 

ärende

1



Från:                                  "Lyckestrand Anna - TUV" <anna.lyckestrand@dom.se>
Skickat:                             Wed, 20 Feb 2019 11:20:07 +0100
Till:                                     "kommun@orust.se" <kommun@orust.se>;"Lysekils kommun" 
<registrator@lysekil.se>;"Tanums kommun" <kommun@tanum.se>;"kommun@munkedal.se" 
<kommun@munkedal.se>;"Sotenäs kommun" <info@sotenas.se>;"Stenungsunds kommun" 
<kommun@stenungsund.se>;"Kommun" <kommun@stromstad.se>;"Tjörns kommun" 
<kommun@tjorn.se>;"Uddevalla kommun" <kommunen@uddevalla.se>
Ämne:                               Beslut för Nämndemannavalet 2020-2023
Bilagor:                             20190220104838555.pdf

TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Hej!
Innevarande mandatperiod går för samtliga nämndemän ut den 31 december 2019. 
Bifogat beslut gäller för Nämndemannavalet 2020-2023. 
Vi behöver senast den 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nämndemän. 
Vänligen bekräfta att ni mottagit beslutet.
Med vänlig hälsning

Anna Lyckestrand
Chefsadministratör, Avdelningen för Administration och service, Uddevalla tingsrätt
0522-65 71 05 • anna.lyckestrand@dom.se • Postadress: Box 323, 451 18 Uddevalla • Besöksadress: Zachaus gränd 2 • Fax: 0522-156 87 • 
www.uddevallatingsratt.domstol.se

http://www.uddevallatingsratt.domstol.se/


� UDDEVALLA TINGSRÄTT 
ltW SVERIGES DOMSTOLAR 

BESLUT 
DATUM DIARIENR 

2019-02-19 TUV 2019/29 

Kommunstyrelsens ordförande i Lysekils, 
Munkedals, Omst, Sotenäs, 
Stenungsunds, Strömstads, Tanums, 
Tjörns och Uddevalla Kommuner 

Nämndemän 2020-2023 

Innevarande mandatperiod går för samtliga nämndemän ut den 31 december 
2019. Uddevalla tingsrätt har beslutat att antalet nämndemän under mandatperi
oden 2020-2023 ska vara 84 stycken. 

Beslut 

Nämndemännen inom Uddevalla tingsrätts domsaga fördelas i förhållandet till 
kommunernas folkmängd enligt följande: 

Kommun Antal nämndemän 

Lysekil 7 (14 601) 

Munkedal 5 (10 478) 

01ust 7 (15 077) 

Sotenäs 4 (9 069) 

Stenungsund 13 (26 481) 

Strömstad 7 (13 238) 

Tanum 6 (12 843) 

Tjörn 8 (15 889) 

Uddevalla 27 (56 158) 

Enligt 4 kap 6, 7 och 8 § Rättegångsballi:en, som handlar om val av nämndemän, 
ska en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn 
till ålder, kön, etnisk bakgmnd och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att 
uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänst
gjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. 

Vi vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men gene
rellt sett behövs fler som är yngre än 45 år. 

1 (2) 

Box 323, 451 18 Uddevalla • Besöksadress: Zachaus gränd 2 • Telefon: 0522-65 71 00 • Fax: 0522-156 87 • uddevalla.tingsratt@dom.se • www.uddevallatings
ratt.domstol.se 

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 
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KS/2019-0244 

KF § 119 Fråga till ordförande i Miljö och 
byggnämnden Peter Sövig ( S ) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en fråga till Miljö- och byggnämndens 
ordförande Peter Sövig (S). Frågan gäller vindkraftsplanen i Strömstads kommun. 

2010 antog kommunfullmäktige i Strömstad Vindkraftsplan för Strömstads 
kommun. I den antagna planen står att läsa att ambitionsnivån är satt att med 
enbart hjälp av vindkraft bli självförsörjande på el i Strömstads kommun. För att 
producera lika mycket vindkrafts-el som förbrukas i kommunen har fem områden 
pekats ut vilka branschen arbetar efter och det har även getts bygglov efter denna 
plan. 

Nu är det aktuellt för Ellevio att söka tillstånd för att gräva ned aktuella kablar från 
parkerna för anslutning till station vid Tolvmanstegen. Vi kan nu läsa uttalande 
från Miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig, socialdemokraterna, att de 
nu aktuella vindkraftsparkerna inte borde fått något tillstånd. Alltså ett uttalande 
som går stick i stäv mot vad kommunfullmäktige fattat beslut om. Detta uttalande 
skapar nya frågeställningar om vilka beslut som gäller och om 
kommunfullmäktiges utpekade och beslutade områden för vindkraft fortsatt 
gäller. Det är ju speciellt viktigt för de företag som tänker sig göra stora 
investeringar i kommunen så därför är ett förtydligande från Miljö- och 
byggnämndens ordförande om vad som gäller speciellt viktigt att få. 

Fråga: Arbetar du Peter Sövig, som ordförande i miljö och byggnämnden, fortsatt 
efter den Vindkraftsplan som antagits av kommunfullmäktige under 2010 -04-15. 

Peter Sövig (S) svarar: 

Beslutsunderlag 
Fråga från Åsa Torstensson, Centerpartiet. 

Ärende

2



Till Kommunfullmäktige

Fråga
Inlämnad 20190326

Fråga ställs av: Åsa Torstensson, Centerpartiet

Till Peter Sövig, ( S ), ordförande i Miljö och Byggnämnden

Fråga: Vindkraftsplanen i Strömstad Kommun

2010 antog kommunfullmäktige i Strömstad Vindkraftsplan för Strömstads 
kommun. I den antagna planen står att läsa att ambitionsnivån är satt att 
med enbart hjälp av vindkraft bli självförsörjande på el i Strömstads kommun. 
För att producera lika mycket vindkrafts-el som förbrukas i kommunen har 
fem områden pekats ut vilka branschen arbetar efter och det har även getts 
bygglov efter denna plan.

Nu är det aktuellt för Ellevio att söka tillstånd för att gräva ned aktuella 
kablar från parkerna för anslutning till station vid Tolvmanstegen. Vi kan nu 
läsa uttalande från Miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig, 
socialdemokraterna, att de nu aktuella vindkraftsparkerna inte borde fått 
något tillstånd. Alltså ett uttalande som går stick i stäv mot vad 
kommunfullmäktige fattat beslut om. Detta uttalande skapar nya 
frågeställningar om vilka beslut som gäller och om kommunfullmäktiges 
utpekade och beslutade områden för vindkraft fortsatt gäller. Det är ju 
speciellt viktigt för de företag som tänker sig göra stora investeringar i 
kommunen så därför är ett förtydligande från Miljö- och byggnämndens 
ordförande om vad som gäller speciellt viktigt att få.

Fråga: Arbetar du Peter Sövig, som ordförande i miljö och byggnämnden, 
fortsatt efter den Vindkraftsplan som antagits av kommunfullmäktige under 
2010 -04-15.

Åsa Torstensson (c) 
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KS/2019-0272 

KF § 120 Avsägelse som ersättare i Strömstadsbyggen 
AB 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Stig Johansson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i AB 
Strömstadsbyggen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stig Johansson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i AB Strömstadsbyggen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Stig Johansson, Liberalerna. 

Ärende

3
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KS/2019-0272 

KF § 121 Val av ersättare i Strömstadsbyggen AB 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XX som ny ersättare i AB Strömstadsbyggen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Stig 
Johansson (L) som har beviljats entledigande från uppdraget. 

Ärende

4
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KS/2019-0296 

KF § 122 Avsägelse av som styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Mette H. Johansson (L) entledigande från uppdraget som ledamot i AB 
Strömstadslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette H. Johansson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB 
Strömstadslokaler. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mette H. Johansson, Liberalerna 

Ärende

5
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KS/2019-0296 

KF § 123 Val av som styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XX som ny ledamot i AB Strömstadslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamoti AB Strömstadslokaler efter Mette 
H. Johansson (L) som har beviljats entledigande från uppdraget.

Ärende
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KS/2018-0478 

KF § 124 Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XX, XX och XX som gode män för såväl tätortsförhållanden som jordbruks- 
och skogsbruksfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma 
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses 
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, det vill säga. för tiden den 1 januari 
2019 – den 31 december 2022. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Strömstads kommun har att utse 3 gode män för tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2018-10-10 om gode män vid lantmäteriförrättningar 

Ärende
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Beslut
 

Diarienummer Sida
2018-10-10
 

201-35936-2018
 

1(2)

Marina Fagermoen
Länsjurist

010-2245478

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands län 
samt Lantmäteriet

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma 
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses 
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, dvs. för tiden den 1 januari 2019 – 
den 31 december 2022.

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Antalet gode män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av 
bilaga 1.

Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se. Av 
uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den valde företräder.

Anna Blomberg

Marina Fagermoen

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


BESLUT
 

Diarienummer Sida
2018-10-10
 

201-35936-2018
 

2(2)

Bilaga 1

Kommun Tätort
Jordbruk- 
och 
skogsbruk

Ale 3 3
Alingsås 4 3
Bengtsfors 3 3
Bollebygd 3 3
Borås 5 4
Dals-Ed 3 3
Essunga 3 3
Falköping 4 3
Färgelanda 3 3
Grästorp 3 3
Gullspång 3 3
Göteborg 3 4
Götene 3 3
Herrljunga 3 3
Hjo 3 3
Härryda 3 3
Karlsborg 3 3
Kungälv 4 3
Lerum 4 3
Lidköping 4 4
Lilla Edet 3 3
Lysekil 3 3
Mariestad 4 3
Mark 4 3

Mellerud 3 3

Kommun Tätort
Jordbruk- 
och 
skogsbruk

Munkedal 3 3
Mölndal 6 4
Orust 3 3
Partille 4 3
Skara 3 3
Skövde 4 3
Sotenäs 3 3
Stenungsund 3 3
Strömstad 3 3
Svenljunga 3 3
Tanum 3 3
Tibro 3 3
Tidaholm 3 3
Tjörn 3 3
Tranemo 3 3
Trollhättan 4 3
Töreboda 3 3
Uddevalla 4 3
Ulricehamn 3 3
Vara 3 3
Vårgårda 3 3
Vänersborg 3 3
Åmål 3 3
Öckerö 3 3
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KS/2019-0278 

KF § 125 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och 
minska användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remitteras motionen till Tekniska nämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska 
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning 

att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt 
alternativ 

att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads 
Lokalvård. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-08 

Ärende

8
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KS/2019-0283 

KF § 126 Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion avseende 
kompetensförsörjning, rekrytering av personal, där de uppger att Strömstads 
kommun enligt egna uppgifter behöver rekrytera/ersätta 485 personer av totalt 1 
049 stycken under åren 2019-2023. 

Detta är enligt kommunen ett antagande utifrån oförändrad verksamhet samt att 
personalomsättningen är densamma som tidigare år. Vidare anges att, för att 
kommunen skall klara av detta, att man arbetar strategiskt och sammanhållet 
med att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla personer med rätt kompetens 
till våra verksamheter. De områden och antal som av kommunen anges för 
ersättning/rekrytering är administration 98 st av 149 st, kultur turism och fritid 3 
st av 15 st, skol- och barnomsorg 151 st av 332 st, socialt och kurativt arbete 37 st 
av 46 st, teknikarbete 65 st av 180 st samt vård och omsorg 131 st av 327 st. Detta 
är den uppgivna situationen för kommunen samtidigt som det historiskt visat sig 
att Strömstad kommun har svårt att rekrytera kvalificerade personer via t.ex 
annonser. Enligt uppgift ur årsredovisningen för Strömstads kommun för 2018 är 
andelen niondeklassare som sökt till gymnasium 70 %, för 2017 var andelen 85 %. 

Kristdemokraterna föreslår att utifrån förvaltningarnas behov av rekrytering, 
behov av ersättningar av personal som slutar, och behovsanalyser av vad det är 
för kompetenser som söks 

att det görs analys av hur många av dessa 485 st som går i pension respektive 
slutar i förtid samt angivande av orsaker till att personal slutar i förtid, säger upp 
sig. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-03 

Ärende
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Kallelse/föredragningslista 13 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0290 

KF § 127 Motion om integrerad verksamhet för barn 
och dementa äldre 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remitteras motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Simone Fischer (M) har inkommit med en motion avseende integrerad 
verksamhet för barn och dementa äldre. 

Hon uppger att undersökningar visar att små barn och dementa äldre kan ha 
mycket glädje av att umgås. De äldre tillkännager att livskvalitén ökar när de 
umgås barn, personalen känner en positiv skillnad hos de äldre under flera dagar 
efter besök av barn och barn stortrivs med äldre som har gott om tid och intresse 
för dem. 
I Danmark har man därför tänkt om och tänkt nytt vad gäller institutioner för barn 
och äldre. Jag vill lyfta fram ett exempel som kan inspirera oss. 

I Randers på östra delen av Jylland invigde man i 2018 ett särskilt boende med 60 
bostäder för dementa där delar av huset är byggt ihop med en integrerad förskola 
med 130 barn i åldern 0-6 år. Bostäderna där man överallt har tänkt in en hemma-
känsla i ett-plansarkitektur med t.ex. frisör, kafé och bageri har trevliga 
gemensamma lokaler med förskolan på ett sådan sätt att barnen inte stör de 
äldre i vardagen. Barnen och de äldre träffas 4 gånger i veckan där man bland 
annat sjunger, leker och spelar spel tillsammans och på sommaren har man 
utomhusaktiviteter tillsammans. Det särskilda boende delar även kök med 
förskolan. Barnen och de äldre äter ibland tillsammans. Personal Som många 
andra kommuner har Strömstad problem att attrahera välutbildad personal inom 
vård, skola och omsorg och få dem att stanna kvar. Bedriver vi en verksamhet som 
ligger i framkant med hög kvalité och en trivsam atmosfär blir Strömstad mer 
attraktiv. En bra och trygg miljö för alla. 

Hon föreslår: 

att Strömstads kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva en liknande 
verksamhet som beskrivs ovan med fokus på samverkan mellan barn och dementa 
äldre 

att detta även beaktas i samband med planering av det nya särskilda boende i en 
genomtänkt och välplanerad arkitektur/innemiljö. 

Ärende
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Kallelse/föredragningslista 14 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2017-0122 

KF § 128 Svar på - Motion om ett öppet och tryggt 
Strömstad från Nya Moderaterna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå yrkandet om trygghets-jourbil 

att anse att resterande yrkanden är besvarade. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera. 

På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet. Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad 
är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung 
eller gammal. 

Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet. Strömstad behöver också säkerställa att 
det finns en social verksamhet för våra ungdomar som attraherar och bidrar till en 
meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon konkret kontinuerlig 
ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen ungdomar mellan 
12 - 15 år. 

Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.” 

Moderaterna yrkar att 

• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt
Strömstad.

• Trygghets-jourbil

• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för 
yttrande. 

Ärende
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 Kallelse/föredragningslista 15 (25) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-04-25  
   
    
 

    

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

 

Ärendet gick upp till Kommunfullmäktige 2017-11-23 med förslag att motionen 
skulle anses besvarad, men ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning: Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet i Strömstads 
kommun genomförs årligen en trygghetsundersökning. I samverkan med polis tas 
årliga medborgarlöften fram utifrån resultatet av trygghetsundersökningen samt 
en gemensam nulägesbild. Forum för trygghetssamverkan kommer att startas upp 
under 2019 där polis, kommun och kommunalt bostadsbolag ingår. Ett annat 
forum för trygghetsskapande arbete är även SSPF, där skola, socialtjänst, polis och 
fritid samverkar. 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-20 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 133 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 104 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 73 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2017-0122

KS § 73 Svar på - Motion om ett öppet och tryggt 
Strömstad från Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå yrkandet om trygghets-jourbil

att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Sammanfattning av ärendet
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera .

På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet.

Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och 
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.

Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet.

Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra 
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att 
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig 
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.

Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.”

Moderaterna yrkar att

• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.

• Trygghets-jourbil

• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för 
yttrande.

Ärendet gick upp till Kommunfullmäktige 2017-11-23 med förslag att motionen 
skulle anses besvarad, men ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen.

Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet i Strömstads kommun genomförs 
årligen en trygghetsundersökning. I samverkan med polis tas årliga 
medborgarlöften fram utifrån resultatet av trygghetsundersökningen samt en 
gemensam nulägesbild. Forum för trygghetssamverkan kommer att startas upp 
under 2019 där polis, kommun och kommunalt bostadsbolag ingår. Ett annat 
forum för trygghetsskapande arbete är även SSPF, där skola, socialtjänst, polis och 
fritid samverkar.

Beslutsunderlag
Motion 2017-02-20
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 104

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå yrkandet om trygghets-jourbil

att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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

KS/2017-0122

KSau § 104 Svar på - Motion om ett öppet och tryggt 
Strömstad från Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå yrkandet om trygghets-jourbil

att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Sammanfattning av ärendet
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera .

På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet.

Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och 
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal. 

Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet.

Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra 
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att 
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig 
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.

Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.”

Moderaterna yrkar att

• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.

• Trygghets-jourbil

• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för 
yttrande.

Ärendet gick upp till Kommunfullmäktige 2017-11-23 med förslag att motionen 
skulle anses besvarad, men ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen.

Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet i Strömstads kommun genomförs 
årligen en trygghetsundersökning. I samverkan med polis tas årliga 
medborgarlöften fram utifrån resultatet av trygghetsundersökningen samt en 
gemensam nulägesbild. Forum för trygghetssamverkan kommer att startas upp 
under 2019 där polis, kommun och kommunalt bostadsbolag ingår. Ett annat 
forum för trygghetsskapande arbete är även SSPF, där skola, socialtjänst, polis och 
fritid samverkar.

Beslutsunderlag
Motion 2017-02-20
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 133

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka 
för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande 
rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där 
fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det 
behov som finns.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S), med instämmande från Mikael Cederbratt (M), yrkar på avslag 
på yrkandet om trygghets-jourbil men anser att resterande yrkanden är 
besvarade.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om de kan besluta enligt Mats Granbergs yrkande och finner 
att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (46) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF §133                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunfullmäktiges beslut 

att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. 
socialtjänst, polis, skola, folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  
belysning är lämpliga att lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att 
ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen 
anses besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag 
en bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. 
Denna verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 141 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25  § 172 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (46) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka 
för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande 
rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där 
fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det behov 
som finns 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och 
föreslår att kommunen ska inrätta två fältarbetare.  

Peter Dafteryd (C) och Tore Lomgård (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut 

Peter Dafteryd (C) med bifall av Tore Lomgård (C) Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på 
att motionen återremitteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Siwert Hjalmarsson 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 141 
KSAU § 172                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan 
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i 
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att 
fylla det behov som finns 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla 
känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt att 
kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av 
trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer 
acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt 
öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. socialtjänst, polis, skola, 
folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  belysning är lämpliga att 
lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att ställa 
sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen anses 
besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag en 
bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. Denna 
verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka för 
ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för 
ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det behov som finns 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att motionen ska 
bifallas. 

Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

9 Kent Hansson S    x  
10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD   x   
  Summa 7 4  

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå  Siwert Hjalmarssons 
yrkande 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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http://www.stromstad.se/
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Kommunledningsförvaltningen 2017-10-20 Dnr: KS/2017-0122
KS - Administrativ avdelning
Terése Lomgård, 0526-191 21

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya 
Moderaterna - yttrande

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad med motivering att
en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad 
redan inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med 
Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, 
kommer att fylla det behov som finns.

Sammanfattning av ärendet
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera .

På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet.

Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och 
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.

Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet.

Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra 
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att 
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig 
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.

Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.”

 Moderaterna yrkar att

• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-10-20 Dnr: KS/2017-0122
KS - Administrativ avdelning

• Trygghets-jourbil 

• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en

medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Ärendet
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. 
socialtjänst, polis, skola, folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  
belysning är lämpliga att lyftas där.

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i 
Strömstad instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår 
ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten 
och etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns.

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att 
ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen 
anses besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårds-verksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter 
årsskiftet och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. 
Kulturskolan har idag en bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, 
drama och media. Denna verksamhet är också kontinuerlig och konkret.

Beslutsunderlag
-Motion 2017-02-20
-Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
-Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
-Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
-Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
-Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
-Protokollsutdrag BUNau §  , 2017-09-27
-Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2017-0122

KSfhr §20 Motion ett tryggare Strömstad

Folkhälsorådets beslut
att motionen anses besvarad med motivering att 
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog.

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas.

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 
2016  har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd 
trygghet bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av 
otrygghet är kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett 
uteslutande drabbat yngre samt medelålders män.
Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst.

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet.

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgalöften för 2017: 
• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak).

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra.

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna

Presidiets förslag till beslut
Presidiet föreslår Folkhälsorådet besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att  
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Beslutet skickas till
Diariet 
Kommunstyrelsen







PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0292

TN § 79 Motion ett tryggare Strömstad - yttrande

Tekniska nämndens beslut
att motionens ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet där representanter 
för tekniska förvaltningen och tekniska nämnden ingår.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga – oavsett ålder, kön eller etnicitet.

 Moderaterna yrkar att
En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.
Trygghets-jourbil
En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Beslutsunderlag
Motion ”Ett tryggare Strömstad” KS/2017-0122, 2017-02-20
Protokollsunderlag KF § 37, 2017-03-23
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 Yttrande avseende Motion ”Ett tryggare 
Strömstad” signerad Conny Hansson, gatuchef, tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att motionens ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar att motionens 
ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet där representanter för tekniska 
förvaltningen och tekniska nämnden ingår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag och eget 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten



1 (2)
Brottsförebyggande rådet
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2017-0122

Motion ett tryggare Strömstad

Brottförebyggande rådets beslut
att motionen anses besvarad med motivering att 
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog.

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas.

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2016  
har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd trygghet 
bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av otrygghet är 
kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett uteslutande drabbat 
yngre samt medelålders män.
Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst.

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet.

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgalöften för 2017: 
• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 



2 (2)
Brottsförebyggande rådet
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak).

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra.

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna

Beslutet skickas till
Diariet 
Kommunstyrelsen



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF §37       Dnr: KS/2017-0122 

Motion ett tryggare Strömstad 

Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla känna 
sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. Alla medborga re har rätt att kräva ett tryggt 
samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av trygghet 
dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer acceptera . 
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på kvällarna, 
även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna utveckling måste 
stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras på de goda initiativen och 
den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör grunden för välmående och stabilitet. 
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på 
kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal. 
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska täcka ett 
alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av Strömstabornas 
trygghet och säkerhet. 
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra ungdomar 
som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon 
konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen 
ungdomar mellan 12 - 15 år. 
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, polis, 
socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och öppet 
lokalsamhälle.  
 
Vi i moderaterna yrkar att 
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. 
• Trygghets-jourbil (se bilaga 1) 
• En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet). 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-20 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande. 
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 
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 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår ett tilläggsyrkande att motionen även ska skickas till 
Brottsförebyggande rådet för yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Folkhälsorådet  
Brottsförebyggande rådet  
 
 









Kallelse/föredragningslista 16 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0292 

KF § 129 Revisionsrapport 2018 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att notera Revisionsrapporten avseende granskning av bokslut för räkenskapsår 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Vi har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- och 
balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och 
investeringsredovisning. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och 
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2018 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av 
kommunens bokslut år 2018 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra 
väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten 
är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till 
förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
interna kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte 
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister. 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen. 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som 
erhållits den 15 mars 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 30,0 mnkr 
(32,7) vilket är 15,0 mnkr över budget. Eget kapital om 568,5 mnkr samt 
balansomslutning om 1 274,5 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för 
koncernen är resultat om 37,2 mnkr (40,1 mnkr), eget kapital om 678,4 samt 
balansomslutning om 2 725,8 mnkr. Belopp inom parantes avser föregående år. 

Beslutsunderlag 
Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2018 

Ärende
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KS/2019-0292 

KF § 130 Revisionsberättelse 2018 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att notera Revisionsberättelse för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten 
samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 

De åberopar redogörelse för revisionen år 2018. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2018 
Bilaga till revisionsberättelsen, Redogörelse för revisionen år 2018 

Ärende
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KS/2018-0212 

KF § 131 Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att årsredovisningen för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på 
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och 
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett 
underskott med 1,2 mnkr. 

I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland 
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning 
från Kommuninvest. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på 
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, 
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 

Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7 
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad 
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar 
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största. 

De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte. 
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att 
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten 
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka 
effektiviteten. 

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål 
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis 
uppfyllda. 

Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43 
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en 
nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till 
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad 

Ärende
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arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en 
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av 
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17) 
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga 
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte 
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de 
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de 
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts. 

Strömstads Kommuns bolag 

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018: 

Resultaträkning             Utfall         Budget         Budget-avvikelse 

Mnkr                               2018         2018 

AB Strömstadbyggen         5,0            5,3                -0,3 

AB Strömstadlokaler          4,2            4,0                0,2 

AB StrömstaNet                 0,6           0,4                 0,2 

AB Strömstads Badanstalt   0,2      0,1                0,1 

Årets resultat                   10,0   9,8                 0,2 

  

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat. 

Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över 10 
%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 
Årsredovisning 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 97 
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KS/2018-0212

KS § 67 Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på 
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och 
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett 
underskott med 1,2 mnkr.

I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland 
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning 
från Kommuninvest.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på 
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, 
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.

Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7 
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad 
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar 
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största.

De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte. 
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att 
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten 
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka 
effektiviteten.

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål 
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis 
uppfyllda.

Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43 
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en 
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nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till 
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad 
arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en 
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av 
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17) 
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga 
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte 
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de 
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de 
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018:

Resultaträkning             Utfall         Budget Budget-avvikelse

Mnkr                               2018         2018

AB Strömstadbyggen       5,0            5,3               -0,3

AB Strömstadlokaler          4,2            4,0                0,2

AB StrömstaNet                0,6           0,4                 0,2

AB Strömstads Badanstalt   0,2      0,1                0,1

Årets resultat                   10,0   9,8                 0,2

 

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat.

Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över 

10 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet
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  KS/2018‐0212 

KSau § 97  Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att årsredovisningen för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på 
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och 
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett 
underskott med 1,2 mnkr. 

I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland 
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning 
från Kommuninvest. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på 
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, 
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 

Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7 
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad 
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar 
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största. 

De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte. 
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att 
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten 
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka 
effektiviteten. 

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål 
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis 
uppfyllda. 

Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43 
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en 
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nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till 
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad 
arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en 
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av 
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17) 
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga 
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte 
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de 
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de 
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts. 

Strömstads Kommuns bolag 

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018: 

Resultaträkning  Utfall  Budget  Budget‐
avvikelse 

Mnkr  2018  2018 

AB Strömstadbyggen  5,0  5,3  ‐0,3 

AB Strömstadlokaler  4,2  4,0  0,2 

AB StrömstaNet  0,6  0,4  0,2 

AB Strömstads Badanstalt  0,2  0,1  0,1 

Årets resultat  10,0  9,8  0,2 

  

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat. 

Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över  
10 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019‐03‐20 
Årsredovisning 2018 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att årsredovisningen för 2018 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att årsredovisningen för 2018 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på 
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och 
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett 
underskott med 1,2 mnkr. 

I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland 
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning 
från Kommuninvest. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på 
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, 
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.

Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7 
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad 
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar 
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största.

De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte. 
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att 
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten 
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka 
effektiviteten. 

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål 
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis 
uppfyllda.

Kommunstyrelsen
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Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43 
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en 
nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till 
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad 
arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en 
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av 
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17) 
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga 
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte 
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de 
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de 
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts.

Strömstads Kommuns bolag
Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018:

Resultaträkning Utfall Budget

Mnkr 2018 2018

Budget-
avvikelse

AB Strömstadbyggen 5,0 5,3 -0,3
AB Strömstadlokaler 4,2 4,0 0,2
AB StrömstaNet 0,6 0,4 0,2
AB Strömstads Badanstalt 0,2 0,1 0,1
Årets resultat 10,0 9,8 0,2

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat. 
Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över 10 
%.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommunchef
Kommunikationschef
Ekonomichef
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   Organisationsplan för Strömstads kommun 

  Kommunrevision
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   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Tekniska förvaltning

   Folkhälsorådet

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

 Socialförvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNDIREKTÖR

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  TEKNISK NÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

   SOCIALNÄMND

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Socialförvaltning

för Strömstads kommun

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

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

för Strömstads kommun
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Resan mot framtiden går vidare. En viktig utgångspunkt 
är vår Vision för 2030 med sina övergripande mål om ett 
växande invånarantal och ett brutet beroende av fossila 
bränslen. Jag konstaterar att Strömstad fortsätter att växa, 
om än inte i samma takt som tidigare år. 

Likafullt behöver vi investera för att förse invånare med allt från barn-
omsorg till infrastruktur för vatten och avlopp. Strömstads kommuns 
ekonomi är god, den inflyttning och efterfrågan på kommunal service 
som råder är i grunden positiv. Men den utmanar förstås samtidigt 
kommunens ekonomi. För att skapa förutsättningar för fortsatta 
investeringar inom omvårdnad, barnomsorg och skola behöver alla 
nämnder se till att verksamheten bedrivs på ett så effektivt sätt som 
möjligt.

Ansvarstagande nämnder
I uppdraget att ta fram budgetramar för 2019 ingick att genomlysa 
alla verksamheter i syfte att effektivisera. Bokslutet för 2018 visar på 
ett gott resultat till följd av att alla nämnder solidariskt tar ansvar för 
kommunens ekonomi. De effektiviseringar och verksamhetsföränd-
ringar som nu görs under 2019 ska ses mot bakgrund av att samtliga 
nämnder de senaste åren fått ökade ramar till följd av volymökningar 
i verksamheterna. 

Att vi gör ett gott resultat 2018 är viktigt för att klara den investe-
ringstakt som krävs för en växande kommun som vår. Trots ett bra 
resultat klarar kommunen inte målet för soliditeten och andelen av 
investeringarna som finansieras med eget kapital behöver öka för att 
nå en hållbar ekonomi.  

Offensivt samhällsbygge
Att växa kostar och vi har under året invigt flera av de förskolor och 
skolbyggnader som byggts för att möta behovet av barnomsorg och 
skola. Andra investeringar som bör nämnas är satsningen på ett 
nytt avloppsreningsverk på Österröd med reningsteknik i framkant, 
utveckling av Myrens hamn och uppgraderingen av färjeterminalen 
där vi under 2019 tar emot Europas största passagerarfärja med 

hybriddrift. Vi kan också glädjas åt att det regionala samarbetet för 
minskat beroende av fossila bränslen som under året gjorde det 
möjligt att inviga Strömstads första tankställe för klimatsmart biogas. 
Det gör det möjligt att fortsätta omställningen av tjänstefordon till 
gasdrift för hela kommunkoncernen, ett viktigt steg på vägen mot en 
fossiloberoende kommun.

Mitt stora tack!
Jag konstaterar att vi har ett lyckosamt tillväxtläge i Strömstad jämfört 
med många andra kommuner. Mitt stora tack till personal och 
ledamöter som på ett konstruktivt sätt bidragit till en bra verksamhet 
under 2018. Jag vill också tacka för deltagandet i arbetet med att 
effektivisera arbetssätt och verksamheter på ett sätt som möjliggör 
fortsatta investeringar i vår växande kommun.

- Strömstad bygger för framtiden!

Peter Dafteryd, 
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Utveckling av Myrens hamn och uppgraderingen av färjeterminalen 
där vi under 2019 tar emot Europas största passagerarfärja med 
hybriddrift. 
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Omvärldsanalys

Världsekonomin i gungning?
Den globala BNP-tillväxten är stark men har nått sin kulmen. 
Arbetslösheten är klart lägre än före finanskrisen på flera håll 
i världen, arbetskraftsbristen börjar märkas och inflationen är 
fortsatt dämpad. Global handel och investeringar har minskat mot 
bakgrund av bilaterala handelstullar och flera tillväxtekonomier 
upplever utflöden av kapital och svagare valutor. Den globala 
ekonomin ser ut att mjuklanda och global BNP-tillväxt väntas 
minska. 
"Risken för vikande konjunktur syns på flera håll och beslutsfattare kommer 
behöva styra sina ekonomier försiktigt mot uthållig, om än lägre, tillväxt", 
skriver OECD. Spänningar i världsekonomin har ökat osäkerheten för företag 
och riskerar att störa globala värdekedjor och investeringsplaner, särskilt i 
regioner med starka kopplingar till USA och Kina. 

Även de politiska spänningarna har ökat. I Mellanöstern och Venezuela har 
politiska utmaningar lett till ostadiga oljepriser. I Europa är Brexit en källa till 
osäkerhet. Risken för att Brexit inte kombineras med ett stabilt utträdesavtal 
har ökat i och med det brittiska parlamentets nej till det framförhandlade 
avtalet. Utfallet kommer att påverka många företag i Västsverige direkt eller 
indirekt enligt Västsvenska Handelskammaren.

International Monetary Fund (IMF) framhåller att riskerna för den globala 
ekonomin har ökat då de utvecklade ekonomierna höjt tonläget i fråga om 
ett eskalerat handelskrig.

Sverige påverkas av det internationella läget
Sedan länge har Sveriges Kommuner och Landstings ekonomer varnat för 
en tid med vikande konjunkturläge, en utveckling som nu ser ut att ha 
inletts. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer sjönk i januari 2019. 
Konjunkturbarometern sammanställs varje månad utifrån resultatet av en en-
kätundersökning bland svenska företag och hushåll. Konjunkturbarometern 
ger snabba, kvalitativa indikationer om ekonomiska variabler vilka är 
betydelsefulla som underlag för prognosarbetet.

Nedgången i barometern förklaras av svagare signaler från samtliga ingående 
sektorer med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet.

Hushållens inställning framställs som mer pessimistisk i januari, med 
undantag för synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året. 

Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings samhällsekonomiska bedömning 
och branschorganets antagande om att kostnaderna i kommunsektorn ökar i 
takt med de demografiska kraven, det vill säga en oförändrad personaltäthet 
i kombination med ökad efterfrågan på välfärd, så uppstår ett gap mellan 
intäkter och kostnader motsvarande 43 miljarder kronor fram till 2022.

Lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag 
Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att toppen på högkonjunkturen 
nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Ekonomin 
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har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med en 
försvagad krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det kraftigt 
ökande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den 
svenska ekonomin. Tecknen är dock många på att en försvagning av 
ekonomin är i antågande. I Sverige har Riksbanken för första gången 
sedan sommaren 2011 höjt reporäntan.

Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter är inte bara 
återhämtningen efter finanskrisen i sig. Sysselsättningen har 
också ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Både 
arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta 
nivåerna sedan före 1990-talskrisen. Det har haft en positiv inverkan 
på skatteintäkterna. 

Kommunernas ekonomi – från stark till svag 
Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, 
hittills främst från barn och unga men ännu inte så mycket från den 
åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande 

företagspanelen, ett rådgivande organ till Västsvenska 
Handelskammaren, förutspår en mjuk inbromsning. Indikatorerna 
visar sjunkande värden, men minskningen sker från en hög nivå. 
”Vi kan ha nått en fas där konjunkturen är fortsatt god, men 
tillväxttakten är något lägre än de senaste åren”, säger Västsvenska 
Handelskammarens vd.

Handelskammarens företagspanel visar tydligt att de västsvenska 
företagen på längre sikt förväntar sig att konjunkturen mattas av 
något. Politiska händelser i vår omvärld bidrar till detta.

Ny period av tillväxt i Norge
Strömstads ekonomi påverkas omedelbart av händelser i grann-
landet Norge. Här har oljepriset stigit igen och nu ökar behovet av 
arbetskraft. 

Det har gått fyra år sedan Norges ekonomi utsattes för en chock, när 
oljepriset rasade med 75 procent 2014–2015. Oljeinvesteringarna 
dök med 70 miljarder norska kronor, vilket motsvarar 3,5 procent av 
den norska fastlandsekonomin.

Farhågor fanns om en norsk recession med hög arbetslöshet. Men 
riktigt så illa blev det inte även om uppskattningsvis 50 000 anställda 
blev av med jobbet och tillväxten föll till cirka 1 procent under 2015 
och 2016.

Hur stor effekten av de nu stigande oljepriserna kan bli på Norges 
arbetsmarknad hänger inte bara på norska förhållanden. Det 
beror även på hur det ser ut i andra länder. Sverige och inte minst 
Strömstad påverkas av utvecklingen och vi kan förvänta en ökad 
konkurrens om arbetskraft till följd av utvecklingen i grannlandet. 
Med en högre tillväxt har det åter blivit svårt att hitta arbetskraft i 
Norge.  Arbetslösheten är nere på 4 procent, enligt Norska statens 
statistikbyrå SSB, och prognoserna pekar mot ännu lägre arbetslöshet 
framöver. Aktiviteten i oljenäringen är kraftigt på väg uppåt. 

Chefsekonom på Naeringslivets hovedorganisasjon (NHO) pekar på 
sex viktiga tecken på förbättring av norsk ekonomi:

• Löneökningen föll till den lägsta nivån sedan 1930-talet.
• Norges konkurrenskraft lyftes av en försvagad norsk valuta.
• Norges centralbank stimulerade ekonomin genom att sänka 

styrräntan till rekordlåg nivå.
• Finanspolitiska stimulanser kunde sättas in, med ökade uttag ur 

de finansiella reserverna i Norges oljefond.
• Krisen slog skevt mot den norska ekonomin och de negativa 

effekterna är begränsade. Det blev i första hand västra Norge 
som drabbades – där verkstadsindustri, transporter och 
tjänstesektor till stor del är uppbyggd för att serva oljeindustrin. 
Resten av Norge klarade sig ganska bra.

• Oljeindustrin effektiviserade och strukturerade om 
verksamheten under ”krisåren”.  

Den norska ekonomin och norska arbetstagares köpkraft har stor 
inverkan på Strömstads näringsliv och därmed också på skatteintäk-
terna. Samtidigt medför tillväxten på den norska arbetsmarknaden att 
fler Strömstadsbor har möjlighet till arbete i Norge. 

Samhällsutveckling och befolkningsförändring i 
Strömstad
Möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i Strömstad är 
beroende av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. En stabil 
befolkningstillväxt ger förutsättningar för att utveckla välfärden och 
minska hälsoklyftorna i samhället. 

Befolkningens sammansättning förändras varje år genom att 
människor föds och dör och genom att människor flyttar in och ut 
ur kommunen. Förenklat kan man säga att befolkningsförändringar 
styrs av födelsenettot (födda-döda) och flyttningsnettot (inflyttade-ut-
flyttade). Under år 2018 ökade befolkningen i Strömstads kommun 
med 35 personer. Vid årets slut uppgick befolkningen till 13 253 
personer. Befolkningsökningen fortsätter, men är lägre än trenden de 
senaste åren.

Arbetsmarknaden ur ett kommuninvånarperspektiv
Arbetsmarknaden i en kommun beskrivs vanligtvis med statistik över 
antalet arbetstillfällen i kommunen fördelat på olika näringsgrenar. 
Detta ger en god bild av de arbetstillfällen som erbjuds i kommunen. 
Det ger dock inte en fullständig bild av hur arbetsmarknaden ser ut 
ur den enskilde kommuninvånarens perspektiv. Alla kommuninvånare 
arbetar inte i den egna kommunen utan arbetspendling är vanligt 
förekommande. En generell tendens i det svenska samhället är att 
boendet blir allt viktigare för människor och man är därför villig att 
pendla allt längre för att arbeta. Detta gäller även för Strömstad. De 
senaste 20 åren har pendelströmmarna mer än fördubblats. 

Undersökningar visar att smärtgränsen för arbetspendling går 
någonstans vid 45 minuter. På den tiden kan man ta sig långt bortom 
kommunens gränser – nästan ända till Moss, Dals-Ed eller Uddevalla. 
Det sätter fokus på behovet av goda kommunikationer både till och 
från olika arbetsmarknader i gränsregionen. 

Även om det i hela landet har varit en ändring i arbetslösheten har 
man i Strömstad fortsatt låg arbetslöshet, lägre än länet och riket. Det 
gäller även ungdomar och utrikes födda.

Skatteunderlaget
Skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 1,5 procent 
inkomståret 2018 vilket är mycket lägre än 2017. Strömstad fick 743 
mnkr i skatter och bidrag 2018, vilket är en ökning med 20 mnkr 
jämfört med 2017.

investeringar i förskolor, skolor, VA-anläggningar med mera. Den stora 
grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu 73 
år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha mer 
omfattande behov av äldreomsorg. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. 
Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna 
haft stora intäkter från realisations- och exploateringsvinster, positivt 
finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottag-
andet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommu-
nernas ekonomi att försämras. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med 
i snitt 4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 
1,8 procent per år i fasta priser. De ekonomiska utmaningarna börjar 
successivt visa sig, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, 
där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade 
ersättningar för flyktingmottagning har lett till att det senaste årets 
snabba kostnadsutveckling blir kännbar. 

Konjunkturen i Västsverige och Fyrbodal är stark
Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men 

Andel i % av befolkningen 16-64 år
Andel arbetslösa + sökande i 
program med aktivitetsstöd

Varav
 öppet arbetslösa

 1512 1612 1712 1812 1512 1612 1712 1812

Strömstad 4,6 4,8 4,7 5,6 2,3 3,3 3,1 3,3

VG län 5,6 5,4 5,1 6,2 3,1 2,9 2,9 3,4

Sverige 6,3 6,1 5,9 7,0 3,3 3,2 3,2 3,8
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Ekonomin i korthet
Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr. Jämfört med budget visar 
nämnderna ett samlat överskott på 6,4 mnkr. I årets resultat ingår också ej planerade 
engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland annat markförsäljning, bidrag för ökat bostads-
byggande och överskottsutdelning från Kommuninvest. 
Det goda resultatet behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer. Kommunen når inte 
alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för 
att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Samtliga nämnder redovisar positiva resultat främst tack vare god budgetdisciplin och god hushållning 
med gemensamma resurser 

Den generella bristen på arbetskraft har lett till svårigheter att rekrytera. Detta påverkar verksamheten 
negativt även om det resultatmässigt minskar personalkostnaden. Trots utmaningar redovisar många 
verksamheter goda resultat i de kvalitetsmätningar som regelbundet genomförs. SKL:s granskning av 
skolan visar att kunskapsresultaten för elever i årskurs 9 har förbättrats under året. Samtidigt redovisar 
äldre på våra boenden och inom hemtjänsten en högre nöjdhet med kommunens service jämfört med 
riksgenomsnittet.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på 24,8 mnkr. I koncernen 
ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads 
Badanstalt.

Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från 
försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.

FOKUSOMRÅDE EKONOMI

Mål (KF) Styrtal/Måltal Kommentar Utfall

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

Det långsiktiga resultatmålet är 
ett resultat motsvarande minst 
2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal 
utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år. För åren 
2018-2021 är målet 2,0 procent. 

Genomsnittliga resultatet 
uppgår till 3,9 %

Soliditeten exkl. pensionsskuld 
får inte understiga 50 procent.

Soliditeten uppgår till 44,6 %

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Skatt och kommunal-  
ekonomisk utjäning

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

Bidrag från  
staten, EU m fl

Försäljning av 
verksamhet

Hyror och 
arrenden

71% 16% 9% 2% 2%
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Skattemedlen används för kommunal service till invånarna. De används bland annat till förskola, skola, 
äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll, gång- och cykelbana samt vatten och 
avlopp. Lite drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg.

Användning av skatteintäkter 2018 Ekonomiskt resultat
KONCERNREDOVISNING

 
Belopp i mnkr

Utfall 
2018

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Strömstads kommun 30,0 15,0 15,0

AB Strömstadsbyggen, koncern 4,3 5,7 -1,4

AB Strömstadslokaler 2,9 4,0 -1,1

AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,1 -0,1

Summa inklusive utdelning 37,2 24,8 12,4

Avgår utdelning 0,0 0,0 0,0

Årets resultat koncern 37,2 24,8 12,4

Driftsredovisning skattefinansierad verksamhet 
Belopp i mnkr

Utfall 
2018

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Nämnd

KOMMUNSTYRELSEN -75,4 -76,4 1,0

SOCIALNÄMND -251,6 -252,8 1,1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -340,2 -342,1 1,9

TEKNISK NÄMND -13,4 -15,8 2,4

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -31,9 -31,9 0,0

Summa nämnder -712,6 -719,0 6,4

FINANSFÖRVALTNINGEN 742,6 734,0 8,6

Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning 742,6 743,8 -1,2

Finansnetto 7,2 2,6 4,6

Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning m 1,8 1,0 0,8

Avtalspensioner -0,2 -4,1 4,0

Internränteintäkter 8,9 9,1 -0,2

Pensionsutbetalningar -14,1 -13,9 -0,2

Övriga poster -3,7 -4,5 0,7

ÅRETS RESULTAT 30,0 15,0 15,0

Tillförs eget kapital 30,0

Teknisk nämnd - Taxefinaniserad verksamhet
Belopp i mnkr

Utfall 
2018

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Taxekollektivet Vatten och Avlopp 6,1 0,0 6,1

Taxekollektivet Fjärrvärme 0,5 0,0 0,5

Taxekollektivet Avfallshantering 3,1 0,0 3,1

Summa 9,7 0,0 9,7

Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond 9,7

Grundskola, 
förskoleklass 
och särskola

19%

Förskola
12%

Gymnasium, 
vuxenutbildning 

och särgymnasium
8%

Kultur, fri tid, bibliotek och 
mus ikskola

3%Vård och omsorg
20%

Funktionshinderstöd
8%

Individ- och familjeomsorg
6%

Intern service; kost och städ
6%

Samhällsbyggnad
6%

Pol i tisk verksamhet och 
administration

1%

Gemensam 
administration

9%

Pens ionskostnader
2%

*I gemensam administration ingår administration för samtliga förvaltningar samt delar av finansförvaltningen.

*
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Vision 2030
- vägvisning mot framtiden



11

LÅNGSIKTIGA MÅL - VISION 2030
ÖVERGRIPANDE MÅL Utfall Trend

2030 har Strömstad 16 000 invånare

2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

BARN OCH UTBILDNING - Lära för livet - alla ska lyckas i skolan

2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.

2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom 
eftergymnasial utbildning

STÖD OCH OMSORG - Det goda livet - hela livet

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

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

UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts

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

2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang

BYGGA, BO OCH MILJÖ - Plats för alla - i hela kommunen

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

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

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - Hållbara transporter - effektiva förbindelser

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

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

NÄRINGSLIV OCH ARBETE - Tillväxt med platsen i centrum

2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel kunskapsföretag

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

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

En internationell småstad med livskvalitet, 
natur och friluftsliv i världsklass. Så lyder 
kommunfullmäktiges vision för Strömstad år 
2030. 
Utgångspunkten är vår historia som handelsplats 
och kurort. Visionen fångar också upp kommunens 
geografiska position som mötesplats vid EU:s yttre 
gräns och knutpunkt mellan Oslo och Göteborg, 
med närhet till större städers arbetsmarknad i 
Norge. 

Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samtidigt 
som den betonar småstadsmiljön och våra mindre 
samhällen som viktiga tillgångar. Två övergripande 
mål visar vägen: 

• Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun 
• Vi ska växa till 16 000 invånare  

Sex fokusområden
Vision 2030 är kommunfullmäktiges långsiktiga 
målsättning för kommunens utveckling. Utöver 
övergripande mål innehåller visionen inriktningsmål 
för sex fokusområden, utvecklingen under 2018 
belyses i årets årsredovisning. På flera områden är 
utvecklingen på rätt väg, men mer krävs om visionen 
ska nås. Vi ska ha en ren kustsjöfart, effektiva 
förbindelser till regioncentra, vi ska bibehålla våra 
miljövärden, vara en hållbar destination, bättra 
på folkhälsan, öka inflyttningen, bli duktiga som 
arrangörer samt utveckla stadskärnan. 

Vår skola och barnomsorg ska räknas till de bästa i 
Sverige. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, 
ett spännande kulturliv och bra service är starka 
motiv för att flytta hit.

Styrning mot visionen
Kommunens styrmodell tydliggör hur nämnder 
och verksamheter ska arbeta för att styra mot 
fullmäktiges målsättningar. Nämnderna ansvarar för 
att verksamheterna varje år sätter mätbara delmål 
per fokusområde. Arbetet med att förankra Vision 
2030 hos kommunens medarbetare och se till att 
visionen genomsyrar verksamheternas utveckling är 
ett löpande arbete med målet att alla verksamheter 
ska bryta ner och anta delmål utifrån sina förutsätt-
ningar. Vision 2030 har under 2018 fortsatt att fylla 

en vägledande roll, bland annat har det kommun- 
övergripande varumärkesarbete som inletts under 
året liksom insatser för centrumutveckling, utgått 
från visionen.

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

Måluppfyllelse 
Delmål för befolkningsökning är satt till en 
ökningstakt om 1,7 procent per år. År 2018 ökade 
Strömstads befolkning med cirka 0,26 procent 
eller 35 personer. Det understiger den befolknings-
tillväxt som kommunen har haft under de senaste 
åren. Målet bedöms som ej uppfyllt. 

Till målet om att Strömstad ska vara en fossilobe-
roende kommun har fullmäktige knutit två styrtal. 
Ett av styrtalen avser andelen fossildrivna bilar i 
kommunens fordonsflotta. Målet för 2018 är att 
som mest ska 84 procent av kommunens bilar vara 
fossildrivna. Utfallet för 2018 visar att 71 procent 
av bilarna är fossildrivna, vilket innebär att målet 
har uppfyllts. En stadig ökning av fossilfria bilar 
märks därför när det gäller kommunens person-
bilar. Framförallt är det byte till fordon som går på 
gas som bidragit till förändringen sedan 2017. 

Det andra styrtalet gäller utsläpp från kommunens 
tjänsteresor och mäts i antal ton koldioxidutsläpp 
per årsarbetare i kommunen. Målet är att antalet 
ton ska ha minskat från 0,2 ton 2015 till 0,15 ton 
2019. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskar 
inte så snabbt som målsättningen anger, i takt med 
att bilar byts ut till fossilfria modeller så kommer 
siffran att sjunka. En fortsatt hög användning 
av privat bil i tjänsten påverkar siffran negativt. 
Delmålet är därmed inte uppnått. Sammantaget 
bedöms målet om att bli en fossiloberoende 
kommun som delvis uppfyllt för 2018. 
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Barn och utbildning
Nyfikenhet och lust för lärande grundläggs tidigt i förskolan. 
Förskoleklass och grundskola lägger grunden för fortsatta 
studier på både gymnasium, högskola och universitet. En 
god utbildning påverkar inte bara individens möjligheter 
till egna val av livsstil och arbetsliv, utan skapar också 
förutsättningar för sammanhang och ökad delaktighet i 
samhället. Det livslånga lärandet innebär en handlingsbe-
redskap vilket är viktigt inte minst när förändringstakten i 
samhället och arbetslivet är hög.

Systematiskt kvalitetsarbete
Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för 
verksamhetens möjligheter att nå god måluppfyllelse. För att stärka 
kvaliteten och måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter 
påbörjades under 2018 ett utvecklingsarbete i samarbete med utbild-
ningsföretaget Tänk Om. Utvecklingsarbetet kring det systematiska 
kvalitetsarbetet omfattar utbildningar för rektorer, förskolechefer, för-
stelärare samt all pedagogisk personal inom skolverksamheten. Under 
hösten 2018 inkluderas också övrig verksamhet i utvecklingsarbetet.

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad som 
görs, varför och vad det leder till. Målet och det förväntade resultatet 
är ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i styrkedjan 
som leder till verksamhetsutveckling, ökad kvalitet samt högre 
måluppfyllelse för våra barn och elever. 

Under höstterminen 2018 fattade barn- och utbildningsnämnden 
beslut om en gemensam handlingsplan med tre prioriterade utveck-
lingsområden för förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Förskolan – strategier för framtiden
Strömstads kommun fortsätter utbyggnaden av förskoleverksam-
heten. Under senhösten blev Ånneröds förskola klar och vid årsskiftet 
färdigställdes Skee förskola. De nya förskolorna innebär ett tillskott på 
tre avdelningar. 
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Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

För att stärka kvaliteten i verksamheten har 
förvaltningens förskolechefer tillsammans med 
fackliga företrädare under 2018 gjort en översyn av 
placeringsrutiner. Arbetet resulterade bland annat i 
förändrad placeringstid för ”15-timmarsbarnen” och 
högre personaltäthet. 

På Rossö startades våren 2018 en förskoleavdelning 
med uteverksamhet. 

Trots hög efterfrågan har barn- och utbildningsför-
valtningen under 2018 kunnat bereda samtliga barn 
förskoleplats inom fyra månader. 

Grundskolan
Under 2018 har Skolinspektionen avslutat den 
tillsyn på Strömstiernaskolan som var kopplad till ett 
vitesföreläggande. Tillsynen visade att skolan framför 
allt behöver jobba med insatser för att öka trygghet 
och studiero. Liknande resultat gällande studiero 
har också framkommit i övriga grundskolor via den 
trivselenkät som genomförs i samtliga årskurser.  
Barn- och utbildningsnämnden gav med anledning 
av detta förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta 
handlingsplaner för att säkerställa en god studiero.

Gymnasiet
Ett bra gymnasium som attraherar våra ungdomar 
är betydelsefullt för den enskilde eleven men också 
för kommunen i stort. Under 2018 har skolledningen 
tagit fram en ny marknadsföringsplan för rekrytering 
av elever inför läsåret 2019/2020 och framöver. 
Marknadsföringen kommer till stor del att ske via 
sociala medier och direktkommunikation med hjälp 
av skolans elevambassadörer. 

Målet är att 80 procent av eleverna från 
Strömstiernaskolans årskurs 9 ska studera på 
Strömstad Gymnasium. År 2018 sökte sig 70 procent 
av eleverna till Strömstad Gymnasium vilket är färre 
än föregående år. År 2017 var nivån 85 procent 
vilket delvis förklarades av de nystartade lärlingspro-
grammen som hade många sökande. 

Gymnasiet når goda resultat när det gäller andel 
elever som tar en gymnasieexamen, men betygspo-
ängen för eleverna är under riksgenomsnittet.

Under hösten har en långsiktig utvecklingsplan 
initierats kring digitalisering för att förbättra 

studieresultaten och för att ha en hög kvalité på 
våra utbildningar. En stor digital satsning har gjorts 
vad gäller pedagogiska metoder och utrustning 
inom ämnena fysik, teknik, kemi samt el- och 
energiprogrammet.

Byggnation av nya förskolor och 
skollokaler
I juni 2016 presenterade barn- och utbildnings-
förvaltningen tillsammans med Strömstadslokaler 
en utredning gällande lokalbehoven inom förskola 
och skola. Under 2018 har Strömstadslokaler på 
uppdrag av kommunfullmäktige färdigställt fyra 
nya klassrum på Skee skola, avslutat byggnationen 
av två nya förskolor, samt påbörjat byggnationen 
av ny skolbyggnad på Mellegården. 

Måluppfyllelse
Målet att kommunens skolor ska rankas bland 
landets bästa bedöms som ej uppfyllt avseende 
2018. Detta trots att då trenden för antalet elever 
med godkända betyg är positiv och att sex av 
de nio nämndmål som knutits till det långsiktiga 
målet är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Trenden 
för samtliga nämndmål är dessutom positiv. För 
andelen elever som går ut nian med godkända 
betyg är delmålet satt till 80 procent, utfallet 
blev 73 procent, vilket är en förbättring mot 
föregående år då utfallet var 68 procent. 

Målet avseende att kommunen erbjuder ett 
attraktivt utbud av gymnasieutbildningar bedöms 
som ej uppfyllt 2018. Andelen elever från 
gymnasiet som går vidare till studier på högskola 
eller universitet inom två år var 2016  
19,8 procent (senast kända resultat, källa: Kolada) 
vilket understiger målet. Andelen elever från 
Strömstiernaskolan som väljer att studera vid 
Strömstad gymnasium minskade 2018 till cirka  
70 procent, år 2017 var nivån 85 procent vilket 
delvis förklaras av de nystartade lärlings-  
programmen som hade många sökande. 

BARN OCH UTBILDNING: LÄRA FÖR LIVET - alla ska lyckas i skolan

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa.

Andel elever som går 
ut 9:an med godkända 
betyg.
Mål 2018: 80 %
Utfall: 73 %

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

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

Ungdomar som studerar 
på högskola/universitet 
två år efter fullföljd 
gymnasieutbildning.
Mål 2018: 30 %
Utfall: 19,8 %

Andelen niondeklassare 
från Strömstiernaskolan 
som söker till Strömstad 
Gymnasium
Mål 2018: 80 %
Utfall: 70 %

Barn- och utbildningsnämnden: Strömstad 
Gymnasium erbjuder nationella gymnasie-
program för i förstahand för 16-åringar 
i Strömstad, Tanum och Dals-Ed (delvis 
uppfyllt)

Andel elever i grundskolan som når målen i alla ämnen

2015 2016 2017 2018

Strömstad 67 60 68 73

Riket 77 74 74 76

Elever i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom tre år

2015 2016 2017 2018

Strömstad 69 69 70 74

Riket 65 65 66 66

Andel behöriga elever till nationellt gymnasieprogram

2015 2016 2017 2018

Strömstad 75 77 79 80

Riket 86 81 83 84

Fokusområden
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Stöd och omsorg
Det kommunala uppdraget inom detta område innebär 
olika former av omsorg, stöd och hjälp för barn, ungdomar, 
vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning. I 
uppdraget ingår även mottagandet av nyanlända och att 
arbeta för en god och jämlik hälsa i kommunen.

Samverkan har varit i fokus för förbättrad 
integration
År 2018 har handlings- och aktivitetsplanen för kommunens arbete 
med mottagande och integration utvärderats och uppdaterats. I likhet 
med 2017, är etableringsinsatser med självförsörjning huvudmålet, 
men också framtidsstrategier och tillvaratagande av erfarenheter 
som fokus. Året har präglats av stora omställningar i verksamheterna 
då mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn minskat 
betydligt. Samverkan har varit ett viktigt fokus under 2018 där bo-
stadsbolaget, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, förskolan 
och arbetsförmedlingen varit centrala.

Rekryteringsläget är svårt
Rekryteringsläget är fortsatt besvärligt och har inte förbättrats under 
året. Förvaltningen ser ett antal yrkesgrupper som är särskilt svåra 
att rekrytera så som sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster 
och socialsekreterare. Förvaltningsövergripande diskussioner har 
förts, i samarbete med kommunens HR-avdelning, om hur Strömstads 
kommun skall bli en mer attraktiv arbetsgivare i förhoppningen om att 
underlätta kompetensförsörjningen framöver.
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STÖD OCH OMSORG - Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Antal personer med 
hemsjukvård
Mål 2018: 330
Utfall: 465 brukare
Uppdrag samverkande 
hemsjukvård
Mål 2018: 145
Utfall: 73 st

Socialnämnden: En trygg professionell 
och effektiv verksamhet för stöd och 
omsorg med utgångspunkt i individens 
behov (uppfyllt)

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

Nöjd-medborgar-
index, äldreomsorg
Mål 2018: 63
Utfall: 51

Socialnämnden: Alla insatser som 
nämnden bistår med ska ha ett tydligt 
mål. Den enskilde ska vara delaktig i 
att utforma vägen till målet.  (delvis 
uppfyllt), Intern och extern samverkan 
ska ske för att erbjuda tidiga insatser 
snabbt (delvis uppfyllt)

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Samverkan med Västra 
Götalandsregionen vid in- och 
utskrivning har fungerat bra
Den 25:e september trädde ”Överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i kraft.  
Överenskommelsen svarar upp mot den nya lagen 
och innebär för kommunens verksamhet större krav 
på tillgänglighet utanför kontorstid samt kortare 
tidsfrister för hemgång. Detta påverkar främst  
hälso- och sjukvårdsverksamheterna, hemtjänsten 
och korttidsverksamheten. Strömstad har inga bok-
förda dygn med betalningsansvar 2018, vilket visar 
på att verksamheten har en god framförhållning 
och planering, där patienter från sjukhus har kunnat 
tas emot i hemkommunen då de har bedömts 
färdigbehandlade.

Fortsatt fokus på kvalitetsarbete
PPP ”Professionell Planering i Praktiken” har införts 
under hösten 2018. PPP innebär att kommunen 
arbetar strukturerat och personcentrerat för att 
kvalitetssäkra för våra brukare och underlätta 
arbetet för personalen. Utvärdering av arbetsme-
toden kommer att ske under 2019. 

Arbetet med ledning och styrning samt utveckling av 
kvalitetsarbetet med fokus på rutiner, riktlinjer samt 
kvalitetssystemet i kombination med systematisk 
uppföljning har fortsatt under året. Vidare pågår 
arbetet med att beskriva processer och rutiner 
avseende samverkan. Kartläggning av sjukfrånvaron 
har gjorts och förslag till åtgärder för att öka 
frisknärvaro har tagits fram under hösten. 

Daglig verksamhet har utvecklats
Daglig verksamhet flyttade samman personal och 
brukare från tidigare Färg och Form, Vadalsgruppen 
och Hemvaktmästaren i gemensam verksamhet i 
ny lokal under namnet Solbackens dagcenter. Den 
nya verksamheten möjliggör ett större utbud av 

aktiviteter och mer individanpassad sysselsättning. 
Daglig verksamhet har även startat ytterligare en 
verksamhet, Café Svarte Daniel på Kulturhuset 
Skagerack. 

Försörjningsstödet är oförändrat 
mot föregående år
Kostnaden för försörjningsstödet har under 
2018 legat på ungefär samma nivåer som 2017.  
Försörjningsstödet har analyserats under 2018 
och man har identifierat målgrupper, arbetat 
fram riktade insatser, förstärkt samarbetet med 
Arbetsmarknadsenheten, Samordningsförbundet 
Väst och Arbetsförmedlingen samt krävt 
tydligare underlag från sjukvården beträffande 
arbetsförmåga.

Måluppfyllelse
Till fokusområdet har knutits tre styrtal. Två av 
styrtalen avser målet om att Strömstads invånare 
har en god tillgång till vård i närmiljö. Antal per-
soner med hemsjukvård överstiger måltalet och 
antalet uppdrag med samverkande hemsjukvård 
understiger måltalet. Sammantaget bedöms målet 
som delvis uppfyllt då det nämndmål som är 
knutet till det långsiktiga målet är uppfyllt. 

Delmålet för året avseende utfall av index för äld-
reomsorg i medborgarundersökningen var 63 av 
100 och utfallet understeg målet. Det långsiktiga 
målet om ett varierat utbud av stöd och service-
former för att möta olika behov bedöms som ej 
uppfyllt. De två nämndmål som finns knutna till 
målet bedöms båda som delvis uppfyllda. 

Fokusområden
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Sommarsäsongen 2018 bjöd på ett historiskt högtryck. 
Gästnattstatistiken visade på en ny toppnotering där 
Strömstad för första gången passerade 800 000 gästnätter 
inkluderat hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. En 
mängd evenemang har genomförts under året. Strömstad 
var värdkommun för VM i Bowls och glädjande var också att 
evenemangen Lejonruset, Strömstadfestivalen och Koster 
Swimrun återkom.

Satsningar på Strömstad som destination 
Strömstad Infocenters arbete med marknadsföring, värdskapsut-
veckling, produktutveckling och exportmognad har fortsatt under 
året, allt i syfte att stärka Strömstad som destination och plats. 
Turistbyråverksamheten har moderniserats ytterligare och satsningen 
på så kallade Infopoints i samarbete med lokal besöksnäring har 
fortsatt. Ett större utvecklingsarbete för att möta framtidens besöks-
service är inlett med fokus på digitalisering och personlig service. 

Ett Enat Bohuslän
Samarbetet om utveckling av gemensamma besöksnäringsfrågor 
i Bohuslän har fortsatt under året. Ett vandringsprojekt startades 
upp med Västkuststiftelsen som projektledare för utveckling av 
Bohusleden och Kuststigen och en inventering av cykelvägar har 
genomförts.

Uppleva och göra
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UPPLEVA OCH GÖRA - Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Nöjd-medborgar-
index, kultur
Mål 2018: 70
Utfall: 55
Nöjd-Region-Index, 
fritidsmöjligheter
Mål 2018: 65
Utfall: 56

Tekniska nämnden: Utveckla och 
förädla offentliga miljöer/besöksmål 
(uppfyllt), Gott värdskap, möjliggöra 
och säkerställa genomförandet av 
evenemang på kommunala områden.  
(uppfyllt)

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av sport- 
och kulturarrangemang.

Antal arrangemang 
per år
Mål 2018: Kultur = 
12 (sex på lokstallet), 
Fritid = 17 (fem 
internationella)
Utfall: Kultur: 24 
varav 14 på lokstallet, 
Fritid 19 varav fyra 
internationella

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Välbesökt konsthall  
I december 2017 antog Strömstad kommun en ny 
kulturstrategi och under 2018 har arbetet fortskridit 
med att ta fram en fyraårig kulturplan som förväntas 
antas tidig vår 2019.
Säsongen 2018 var mycket lyckad för Konsthallen 
Lokstallet med tredubblade besökssiffror. Under 2018 
nådde kommunen fler Strömstadsbor och turister 
än någonsin tidigare på grund av väl sammansatta 
utställningar, lokal marknadsföring och lokal relevans. 
I slutet av säsongen hölls en öppen, ej jurybedömd 
salong där alla inlämnade verk visades. Söktrycket för 
att ställa ut i salongen var högt.

Året på konsthallen har annars präglats av varierade 
utställningar och en rad olika evenemang såsom 
performance, konserter och uppläsningar. Den nya 
skulpturparken invigdes i början av säsongen och har 
varit mycket uppskattad. 

Nyöppnat kulturhus
I mars slogs portarna äntligen upp för kommunens 
nya kulturhus i samband med Winter Word Festival. 
Syftet med kulturhuset är att det ska vara ett hus där 
Strömstadsbor och besökare ska kunna ta del av och 
utöva kultur av olika slag. Det ska vara en plats som 
bidrar till att människor i alla åldrar och med olika 
bakgrunder träffas.

Sedan invigningen har Kulturhuset Skagerack bjudit 
på minst ett öppet evenemang i veckan, och under 
sommarmånaderna ännu fler. Piaf & Taubeföreställning, 
barockkonsert, fotbolls-VM på storbild, opera, 
Strömstadsfestival, kulturlovsvecka och dansrepeti-
tioner är bara ett litet axplock av alla de aktiviteter som 
ägt rum under det första halvåret. Under den här tiden 
har också fritidsgården och ett café flyttat in i lokalerna. 
Allt pekar på att intresset för kulturhuset bara kommer 
att öka. Ett kulturhusråd har instiftats med represen-
tanter från kulturlivet och kommunen. 

Strömstads föreningsgala
Strömstad har ett fantastiskt föreningsliv, kommunens 
föreningar förgyller livet i Strömstad på många sätt. 
Strömstads föreningsgala hölls för första gången i år 
och kommer vara ett återkommande inslag vart tredje 
år. I år hölls den första galan på Skagerack . En kväll då 
alla föreningar hyllades för det arbete som de gör för 

Strömstad. Deltog gjorde cirka 120 föreningsledare 
från fritidsföreningar med barn och ungdomsverk-
samhet. Varje förening fick möjlighet att nominera 
personer i Strömstads föreningsliv i kategorierna:

• Årets kvinnliga idrottare
• Årets manlige idrottare
• Årets ledare
• Årets ungdomsledare
• Årets prestation

VM i Bowls
Överby Bowls arrangerade under våren tävlingar 
under VM i Bowls. Samlade fanns 200 spelare från 
elva nationer som gjorde upp om VM-titeln. Med 
deltagare från Europa så väl som Kanada och Indien 
har evenemanget satt Strömstad på kartan på 
många håll i världen.

Strömstads kommun var värdkommun för evene-
manget och kan blicka tillbaks med tacksamhet 
på arrangörsföreningen Överby Bowls som är en 
fullfjädrad arrangörsförening där evenemanget 
gick i lås på ett föredömligt sätt. Föreningens 
sätt att ta in övriga lokala föreningar samt att 
framhäva Strömstads särart och kulturliv i sitt 
invigningsprogram skapade en vi-känsla runt hela 
evenemanget som var slående.

Måluppfyllelse
Till det långsiktiga målet att Strömstad ska ha en 
levande stadskärna med ett stort och varierat 
utbud av mötesplatser har två styrtal knutits. 
Nöjd-medborgar-index för kultur har i medbor-
garundersökningen 2018 fått ett index på 55 
vilket understiger målet. Även nöjd region index 
för fritidsmöjligheter understiger uppsatt mål för 
2018. Det långsiktiga målet bedöms därför som 
inte uppfyllt. Medborgarundersökningen visar 
dock på att kommunens medborgare är nöjda med 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar som 
får ett nöjt medborgarindex över snittet. 

Det långsiktiga målet att Strömstad ska vara en 
välkänd arrangör av sport- och kulturevenemang 
visar på att antalet arrangemang som kommunen 
har varit med och bidragit till överstiger målsätt-
ningen både vad gäller kultur och fritid. Målet 
bedöms därför som uppfyllt. 

Fokusområden



18

Bygga, bo och miljö
Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig 
förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad 
vill kommunen erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och 
stimulerande miljö. Nyproduktion av bostäder ska öka 
antalet helårsboende. 

Byggnation 
Konjunkturen påverkade plan- och byggverksamheten och bo-
stadsbyggandet minskade något, vilket resulterade i färre inkomna 
bygglovsansökningar. För Miljö- och byggnämndens del gav det 
minskade bostadsbyggandet vikande intäkter på bygglovssidan. 

Under året har 87 bostäder fått slutbesked och färdigställts. Av de 
87 bostäderna var 14 enbostadshus, 29 fritidshus och 44 lägenheter. 
Bland lägenheterna var 6 i form av hyresrätt och 38 i form av 
bostadsrätt. 

Strömstadsbyggen äger ett 13,5 ha stort markområde på 
Rådhusberget där det är en låg exploateringsgrad. Med en ändrad 
detaljplan finns betydande expansionsmöjligheter för bolaget att 
med egna resurser genomföra en bebyggelse av hyresrätter på sin 
egen mark. Bolaget har stora underhållskostnader för den befintliga 
byggnationen på Rådhusberget och ser möjligheter att kombinera en 
nybyggnation av hyresrätter med underhållsåtgärder på området.

Detaljplanering
Två planprocesser har under året efter många års arbete kommit i 
hamn. Detaljplanen för Lilla Åseröd godkändes i Miljö- och bygg-
nämnden efter 17 års processande. Detaljplanen ska under år 2019 
även antas av kommunfullmäktige innan den vinner laga kraft. Planen 
möjliggör byggnation av omkring 100 nya bostäder.

Detaljplan Myren antogs under 2018 och möjliggör utveckling av 
Myrens gamla industriområde. Planen medger byggrätter för cirka 
200 boendeenheter. Arbetet med Canningplanen fortsätter. Det är en 
omfattande detaljplan med en mängd motstående intressen.
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BYGGA, BO OCH MILJÖ - Plats för alla - på naturens villkor

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Antal nya bostäder 
Mål 2018: 110
Utfall: 128

Miljö- och byggnämnden: Byggrätter för 
nya boendeenheter ska tillskapas under 
2018 (uppfyllt), God planberedskap 
(delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Genom god 
planering säkerställa att kommunal 
mark finns (Uppfyllt), Ombyggnad 
avloppsreningsverk (delvis uppfyllt) 

2030 är vår miljö intakt 
- vi hushåller med 
naturresurser och värnar 
den biologiska mångfalden.

Nöjd-medborgar-
index, miljöarbete
Mål 2018: 70
Utfall: 55
Andel ekologisk mat
Mål 2018: 41,63 %
Utfall: 20 % 

Miljö- och byggnämnden: Skydda vår 
biologiska mångfald (delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Insamling av 
matavfall (delvis uppfyllt), Levande 
landsbygd/strövområden/stigar (delvis 
uppfyllt)

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Fördjupad översiktsplanering
I juni antog kommunfullmäktige den fördjupade 
översiktsplanen för Nordby-Svinesund. Vid samma 
tillfälle beslutade fullmäktige att aktualitetsförklara 
övriga översiktsplaner. En ny fördjupad översiktsplan 
för området Strömstad-Skee är under framtagande. 
Under samrådet under september till november 
2018 har kommunens invånare bjudits in till ett 
flertal möten för att ge synpunkter på stads- och 
samhällsplaneringen. Den fördjupade översikts-
planen beräknas blir klar för antagande under slutet 
av 2019.

Miljö- och hälsoskydd samt 
naturvård
Inom Miljö- och hälsoskyddsavdelningen verk-
samhetsområde märks inte konjunkturen och det 
vikande bostadsbyggandet av, utan tvärtom så ökar 
antalet verksamheter. Lagstiftningen blir allt mer 
komplex och resurskrävande. 

Under året har 60 strandskyddsdispenser handlagts. 
Det pågår ett omfattande arbete med att uppdatera 
kommunens naturvårdsplan som beräknas färdig-
ställas under 2019. Kalkning av sjöar och våtmarker 
har genomförts planenligt med spridning av cirka 
180 ton kalk i sjöar och cirka 100 ton på våtmarker.  

Miljöarbete
Kommunen har under 2017 och 2018 gjort ett 
antal insatser för att främja miljöarbetet genom 
till exempel fler belysta gång- och cykelvägar, 
solcellsdrivna soptunnor i centrum, test med 
solcellsdrivna bänkar som genererar värme, wifi och 
laddning för mobiler. Strömstad kommun har även 
bidragit till etableringen av en drivmedelsstation för 
gas samt erbjudit seminarier och aktiviteter kring 
miljöfrågor inom ramen för Gröna mötesplatser 
samt evenemanget Strömstad in light. 

Måluppfyllelse
De två långsiktiga målen inom fokusområdet 
Bygga, bo och miljö följs upp med hjälp av tre 
styrtal, vilka delvis har uppfyllts. 

Det långsiktiga målet om ett att det finns ett 
varierat utbud av bostäder i olika upplåtelse-
former för alla åldrar bedöms som uppfyllt. 
Bostadsförsörjningsplanen från 2016 har ett lång-
siktigt perspektiv där antalet färdigställda bostäder 
under 2018 ska summera till 110 enheter. Med 87 
slutbesked under 2018 och 41 slutbesked under 
2017 blir utfallet för målet i år väl uppfyllt med 
128 enheter totalt under denna tvåårsperiod. 

Det långsiktiga målet om att vår miljö är intakt 
bedöms utifrån invånarnas syn på kommunens 
miljöarbete samt andel ekologisk mat i kom-
munens verksamhet. Medborgar-  
undersökningens frågeställning till kommuninvån-
arnas inställning till kommunens miljöarbete är 
ställd som ”kommunens insatser för att kom-
muninvånarna ska kunna leva miljövänligt”. Trots 
flertalet åtgärder från kommunens sida under 
året för att främja miljöarbetet har attityderna 
från invånarna i frågan försämrats sedan 2016 års 
mätning då indexvärdet låg på 62. Andelen eko-
logisk mat ligger på 20 procent medan målet ligger 
på 41 procent delmålet är därför inte uppfyllt.

Fokusområden
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Trafik och  
infrastruktur

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

Arbetet med centrumplanen går vidare
Under året har arbetet med att utveckla gator och allmänna platser i 
centrum fortsatt utifrån antagen centrumplan. Tekniska förvaltningen 
har anlagt ny cykelväg på Surbrunnsgatan delen Brunnsgatan-Norra 
Hamngatan, cykelväg från pressbyrån till Oscarsplatsen samt gång- 
och cykelväg på Myrängsvägen, delen Ringvägen-Trädgårdsgatan. 
Dessutom har räcket mot Strömsån vid Norra Hamngatan höjts för 
att öka säkerheten för cyklister. Vidare har kommunen arrangerat 
medborgardialoger under året där Strömstads centrums framtida 
utseende och funktion diskuterats. 

En ljusare stad
Strömstads kommun har under 2018 uppfört belysning på gång- och 
cykelvägen mellan Ånneröd och Seläter Camping samt ny belysning 
på nya gång- och cykelvägen på Myrängsvägen, delen Ringvägen-
Trädgårdsgatan. Dessutom pågår det kontinuerligt årligen utbyte och 
förbättring av kommunens befintliga belysning. 
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Antal besökare 
(gästnätter) 
Mål 2018: +10%
Utfall: +7%
Antal 
kollektivtrafikresor per 
invånare
Mål 2018: 25
Utfall: 27

Miljö- och byggnämnden: Ett 
trivsammare centrum för gående 
och cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och kommunmedlemmar 
(delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Verka för 
bra pendelparkeringsmöjligheter 
(inklusive cykelparkering) vid tåg- och 
bussförbindelser (delvis uppfyllt), 
Säkrare trafiklösningar och skolvägar 
inom Strömstads kommun (delvis 
uppfyllt), En trivsammare och 
trafiksäkrare stad/centrum för gående 
och cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och kommunmedlemmar 
(uppfyllt), Cykelplan- Kommunal/
Regional plan (uppfyllt)

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

Antal avgångar per 
vecka Strömstad-
Göteborg. 
Utgångspunkt höstens 
tidtabell (Västtrafik)
Mål 2018: 130
Utfall: 119
Förkorta restiden 
Strömstad-Göteborg 
(fler direktbussar). 
Andel med restid 
under tre timmar.
Mål 2018: 80 %
Utfall: 83 % enligt 
tidtabell.

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Smartare och säkrare trafiklösningar
För att skapa säkrare trafiklösningar har tekniska 
förvaltningen under 2018 utfört trygghets och 
tillgänglighetsvandring i centrummiljö tillsammans 
med pensionärs- och handikapprådet med fokus på 
vårdcentraler och apotek. Ett arbete för att genomföra 
en trygghetsvandring i Strömstiernaområdet har även 
initierats, för att verka för säkrare skolvägar inom 
Strömstad kommun. Arbetet med trygghetsvandringar 
vid skolmiljöer kommer att fortsätta under 2019. 

Under 2018 har en cykelplan tagits fram för att 
kartlägga möjligheter till cykelvägar i hela Strömstad 
kommun. 

I samband med att Strömstads kommuns samtliga 
parkeringsautomater byts ut under 2018/2019 så 
ansluts automaterna till fibernätet och kommer kunna 
utgöra accesspunkter för framtida WiFi-zon. 

Ombyggnation av färjeläget - Myrens 
hamn
Under 2018 har arbetet med anpassning av färjeläget 
för rederiernas nya miljövänligare fartyg pågått. 
Projektet har löpt på enligt tidplan och projektet ska 
i stort sett vara klart till våren 2019 då det nya mer 
miljövänliga fartyget från Color Line kommer att börja 
trafikera sträckan Strömstad-Sandefjord. Det nya 
fartyget kommer att innebära en kapacitetsökning både 
vad gäller antal fordon och passagerarvolym. 

Byggnation av ny kaj vid Myren har pågått under 2018. 
Den nya kajen möjliggör verksamhet för flera aktörer 
däribland Kustbevakningen.  Parallellt med kajbygget 
har tekniska förvaltningen arbetat med att uppföra 
en byggnad. Den nya kajen med tillhörande byggnad 
planeras vara färdigställda i mars 2019. 

Måluppfyllelse
Målet att Strömstad är ett lättillgängligt besöksmål 
och pendlingsmöjligheterna till och från andra 
arbetsmarknader är god bedöms som delvis uppfyllt. 
Antalet gästnätter har passerat 800 000 och har 
ökat med sju procent i jämförelse med föregående 
år. Antalet kollektivtrafikresor per invånare har ökat 
i jämförelse med föregående år till 27 resor per 
invånare i jämförelse med 25 resor föregående år. Stor 
del av de lokala kollektivtrafikresor som görs inom 
kommunen går till Kosteröarna. 

Målet att norra Bohusbanan erbjuder effektiva 
persontransporter har knutits till två styrtal. Antal 
avgångar per vecka mellan Strömstad och Göteborg 
har minskat till 119 från tidigare 131 och understiger  
2018 års mål. Andelen av avgångarna där restiden 
understiger tre timmar uppgår till 83 procent vilket är 
en stor förbättring mot föregående år då 75 procent 
av resorna understeg tre timmar. Målet bedöms 
utifrån de två styrtalen som delvis uppnått.

Fokusområden
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Näringsliv och  
arbete

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

Företagsklimatet allt bättre – Strömstad blev 
årets klättrarkommun
Rankingen av företagsklimatet görs årligen av Svenskt Näringsliv för 
att ta tempen på förutsättningarna för företagandet runt om i Sverige. 
Strömstad är den kommun som klättrar mest i branschorganisationen 
Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet 2018. Med 
en förbättring med 89 placeringar från plats 195 till plats 106 har 
Strömstad förbättrat sig på flertalet områden, framför allt på det 
sammanfattande omdömet, tjänstemäns attityder till företagande, 
service till företagen och tillämpning av lagar och regler. 

Företag allt nöjdare med kommunens service
Strömstad är bäst i Sverige på kvalitet i myndighetsutövningen inom 
miljö- och hälsoskyddsfrågor med ett NKI på 87. Det visar senaste 
årets mätning av kommuners service som branschorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting gör (Insikt) där 159 kommuner 
deltog. Resultatet i fråga om miljö- och hälsa sticker ut, men förbätt-
ringar noteras även på andra områden. Inom bygglov har kommunens 
resultat förbättrats från ett NKI på 45 (2015) till 64 (2017). Totalt 
sett har Strömstad förbättrat sig på det sammanfattande nöjd-kund-
indexet (NKI) från 60 år 2015 till 70 år 2017. De årsvisa resultaten 
presenteras i maj året därpå, vilket gör att 2018 års resultat kommer 
först i maj 2019.
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE - Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Antal nyetableringar 
utöver handel/turism
Mål 2018: 62
Utfall: 54

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

2030 är Strömstad 
attraktivt för inflyttning 
och företagsetableringar 
som vill verka inom vår 
gränsregion.

Antal arbetstillfällen
Mål 2018: 8470
Utfall: 6 532

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Företagslots förenklar för företagen
I februari infördes funktionen företagslots i kommunen. 
Företagslotsfunktionen inom Strömstads kommun 
förenklar kontakten mellan företag och kommun 
i myndighetsärenden genom att samordna och ta 
ett helhetsgrepp på företagsärenden. Exempel på 
samordnade frågor som kan tas upp hos Företagslotsen 
är inom bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsa, 
brandskydd, livsmedel och markupplåtelse. Ett trettiotal 
företag har använt sig av denna förenkling. 

Tillsammans är ett nyckelord
En bra dialog är en förutsättning för ett bra företags-
klimat i Strömstads kommun. Under året har samarbete 
mellan förvaltningar och näringsliv förbättrats 
genom aktuella projekt som platsvarumärke och 
Urban platsinnovation och genom företagsbesök och 
näringslivsråd. Ett digitalt nyhetsbrev skickas ut till det 
lokala näringslivet tio gånger per år med information 
om vad som händer i kommunen.

Kunskap ger inspiration
Under året har ett antal kunskapskvällar hållits i 
Strömstad inom e-handel och marknadsföring via 
sociala medier. Uppslutningen har varit bra och till 
våren 2019 kommer även Skatteverket till Strömstad 
för informationsträffar. Kommunen har varit ansvarig 
för två frukostmöten, i januari och i augusti, där det 
presenterades ett åtgärdsproprogram för en förbättrad 
service till företagen, platsvarumärket och förslag på 
utformning av centrum.

Måluppfyllelse
Målet att Strömstad ska ha ett varierat näringsliv med 
högre andel kunskapsföretag bedöms inte som uppfyllt 
för år 2018. Antalet nyetableringar utöver handel 
och turism var 54 vilket understiger målet. Styrtalet 
påverkas dock av en vikande konjunktur och även en 
minskad arbetslöshet. 

Målet att Strömstad är attraktivt för inflyttning och 
företagsetableringar bedöms inte heller som uppfyllt 
då antalet arbetstillfällen var 6 532, vilket innebär en 
ökning med 24 arbetstillfällen mot år 2017. 

Fokusområden
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Kommunen  
som arbetsgivare Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare 

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

Årets medarbetarenkät
Syftet med medarbetarenkäten är att undersöka medarbetarnas upp-
fattning om bland annat sin arbetsmiljö, ledarskap och kommunen 
som arbetsgivare. Medarbetarenkäten möjliggör jämförelser mellan 
år men även mellan olika arbetsplatser. Medarbetarenkäten är en del 
av Strömstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.

Årets medarbetarenkät hade en svarsfrekvens på 68 procent och i 
resultatet kan utläsas att hållbart medarbetarengagemang (HME) 
har höjts sig, främst när det gäller motivation och styrning. HME 
index beräknas utifrån ett antal frågor som är framtagna av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) för att kunna göra jämförelser mellan 
kommuner i hela Sverige. Strömstads sammantagna HME är för i år 
76 vilket är något lägre än genomsnittet i Sverige som är 79. 

Fortsatt stort rekryteringsbehov
Kommunen har under de senaste åren märkt av konkurrensen om 
arbetskraft. I samband med kommunens arbete med varumärke så 
har även arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke påbörjats. 
Ett led i detta är att alla chefer samt fackliga representanter har fått 
delta i ett grupparbete för att arbeta med att stärka kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare.  Förvaltningarna har påbörjat ett 
arbete med kompetensförsörjningsplan som samordnas centralt av 
HR-avdelningen. Stora framtida rekryteringsbehov gör att det finns 
behov av att se över kompetensförsörjningen, hur vi kompetensut-
vecklar befintlig personal och hur vi arbetar med bemanningspla-
nering. En del i detta är frågan ”Heltid som norm” vilket är inskrivet i 
kollektivavtal. 
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KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare

HME: 76 (2017 75)

2030 har Strömstads 
kommun mycket 
goda resultat i 
medarbetarmätningen

HME: 76 (2017 75)

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

Delindex styrning: 76 (2017: 74)

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges friskaste 
medarbetare

Sjukfrånvaro: 7,13 (2017: 6,63 %)

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

Delindex ledarskap: 74 (2017: 74)

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

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

Utveckling av det 
personaladministrativa stödet
Det ställs stora krav på kommunens chefer när det 
gäller personaladministration, arbetsrätt och arbets-
miljö. HR-avdelningen arbetar kontinuerligt för att göra 
processerna tydliga och enkla samtidigt som lagar och 
avtal ska efterföljas. 

Måluppfyllelse
Måluppföljningen för de långsiktiga målen bedöms 
mot bakgrund av resultatet i årets medarbetarenkät 
och sjukfrånvarostatistik. Under år 2018 har ett 
arbete initierats med att arbeta med arbetsgivarvaru-
märket som har involverat chefer i hela kommunen. 
Medarbetarenkäten visar på ett HME-index på 76, 
vilket understiger rikssnittet men är en förbättring i 
jämförelse med föregående år. Målet bedöms därför 
som delvis uppfyllt. Målet att kommunen ska ha höga 
betyg i medarbetarundersökningen bedöms också som 
delvis uppfyllt.

Målet att verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag 
och mål är väl kända bland alla medarbetare har 
utvärderats utifrån delindex styrning i årets medarbe-
tarenkät. År 2018 visade medarbetarenkäten på ett 
index på 76 vilket är en förbättring mot föregående år. 
Målet bedöms därför som uppfyllt.

För kommunen som helhet har sjukfrånvaron ökat 
i jämförelse med föregående år från 6,63 procent 
till 7,13 procent. De två stora förvaltningarna ökar 
sin sjukfrånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen 
hade en minskad sjukfrånvaro föregående år men 
har nu ökat med 1,32 procentenheter. En översyn 
och utvärdering per enhet behöver göras för att 
se vad orsakerna till denna ökning beror på. Målet 
bedöms som ej uppfyllt. 

Måluppfyllelsen avseende det interna målet om 
chefers syn på ett gott och professionellt ledarskap 
bedöms mot bakgrund av resultatet på medarbetar-
undersökningens delindex ledarskap som år 2018 
var 74 vilket är oförändrat mot föregående år. Målet 
bedöms som delvis uppfyllt. 

Fokusområden
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Personalredovisning
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med 
Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommenda-
tioner samt enligt en överenskommelse i de nordbohus-
länska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat 
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november 
respektive år och redovisar personal som är månadsav-
lönade och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Personalvolym
Kvinnor Män Totalt

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Antal 995 1 008 975 296 317 325 1 291 1 325 1 301

Andel 77,1 76,1 74,9 22,9 23,9 24,9

Total hade 1 301 personer en anställning med månadslön den 1 
november 2018. Jämfört med föregående år är det en minskning 
med 24 personer. Andel män fortsätter sakta att öka och är nästan 25 
procent av antalet anställda.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män Samtliga

85,4 78,1 83,6

Andel tillsvidareanställda

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 
301 månadsavlönade i november så hade nästan 84 procent en 
tillsvidareanställning. Andelen män med tillsvidareanställning är 
betydligt lägre än tidigare år.

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön

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

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

% 7,3 9,2 15,6 6,1 77,2 84,7

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön

Antalet tillsvidareanställda var 1 037 personer i november 2018 
vilket är en minskning från föregående år då kommunen hade 1 063 
tillsvidareanställda motsvarande period.

Förvaltning Män Kvinnor Totalt

Kommunledningsförvaltningen 22 36 58
Socialförvaltningen 50 354 404
Barn- och utbildningsnämnden 75 389 464
Tekniska förvaltningen 57 10 67
Miljö- och byggförvaltningen 22 22 44

Totalt 226 811 1 037

När det gäller sysselsättningsgrad är det inga stora förändringar från 
föregående år. Män har i större utsträckning heltidstjänster men 
kommunen kan också se att det är en större andel män än kvinnor 
som har sysselsättningsgrad lägre än 75 procent.

Anställda fördelade efter ålder och kön i procent

Ålder Kvinnor Män Totalt

-29 10,1 11,3 10,4 
30-39 17,1 22,1 18,4 
40-49 28,4 22,4 26,9 
50-55 17,8 12,9 16,6 
56-   29,0 36,2 30,8 

Totalt 975 326 1 301

Medelålder per förvaltning 

2016 2017 2018

KLF 49,4 47,5 45,8
SF 47,7 47,9 46,8
BUF 47,0 47,4 46,4
TF 48,4 47,4 48,5
MBF 44,4 44,6 45,4
Totalt 47,4 47,5 46,6

Medelåldern i kommunen har minskat och det är en ökande andel i 
åldrarna under 40 år.

2015 2016 2017 2018

Kvinnor 28 048 29 173 29 940 30 692
Män 31 168 31 421 31 950 32 395
Totalt 28 664 29 631 30 353 31 062

Medellön per kön i kronor 

Medellönen i kommunen har ökat med drygt 700 kr det senaste 
året vilket är en ökning med 2,3 procent. I denna löneökning ingår 
årlig löneöversyn samt löneglidning till följd av rekrytering. Männens 
medellön är högre än kvinnors men det syns en tydlig ändring då skill-
naden på medellöner har minskat från att skilja 3 120 kr år 2016 till 
1 703 kr år 2018. Kommunals avtalsområde har sedan 2015 en tydlig 
satsning på undersköterskeyrket vilket är starkt kvinnodominerat. Det 
har även gjorts en lönekartläggning och tagits fram en handlingsplan 
för jämställda löner.

Personalomsättning 
Personalomsättning per förvaltning i procent

2016 2017 2018

Förvaltning Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran

KLF 22,30 14,87 14,34 12,55 13,00 8,12
SF 9,55 6,69 7,63 5,48 10,85 8,57

BUF 10,75 8,99 9,38 7,25 11,23 9,14
TF 3,27 0,0 6,60 1,65 7,05 7,05

MBF 12,37 8,99 8,23 8,23 28,21 22,16
Totalt 10,47 7,87 8,71 6,60 11,57 9,24

Personalomsättningen ökar. Det beror delvis på stora pensions-
avgångar men också på att det är en större rörlighet på arbets-
marknaden. Det finns gott om jobb och arbetstagarna är inte lika 
benägna som tidigare att stanna hos en och samma arbetsgivare hela 
yrkeslivet.
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Den totala sjukfrånvaron har ökat. De två stora förvaltningarna ökar 
sin sjukfrånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen hade en minskad 
sjukfrånvaro föregående år men har nu ökat med 1,32 procenten-
heter. En översyn och utvärdering per enhet behöver göras för att se 
vad orsakerna till denna ökning beror på.

2016 2017 2018

KLF 2,70 3,57 2,54
SF 8,76 9,26 9,47
BUF 6,01 5,31 6,63
TF 1,43 2,31 1,71
MBF 7,84 6,48 4,34
Totalt 6,73 6,63 7,13

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och det är många faktorer 
som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och 
arbetssituationen men även den totala livssituationen, stress och 
andra hälsofaktorer. Det är viktigt att arbeta med att säkra upp 
arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö samt när det 
gäller arbetsorganisation. 

Långtidssjukfrånvaron står för 65 procent av den totala sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaro

Män Kvinnor
2017 2018 2017 2018

KLF 3,41 1,53 3,67 3,28
SF 9,18 8,89 9,28 9,61
BUF 2,15 3,80 6,04 7,29
TF 2,45 1,49 1,47 2,99
MBF 4,24 1,70 8,66 6,89
Totalt 4,51 4,48 7,31 8,03

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning 

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

   > 29 år 3,33 7,15 5,98
30-39 år 5,71 7,79 7,19
40-49 år 4,21 7,64 6,93
50-55 år 5,81 8,42 9,44
56 <  3,80 7,39 6,33

Fokusområden
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Processer Att utveckla kommunens service till allmänheten och 
näringslivet har hög prioritet. Det förutsätter i sin tur 
ett effektivt och strukturerat arbete internt. Insatser för 
effektivare arbetssätt har under året skett parallellt med 
anpassning till nya lagkrav kring personuppgifter och infor-
mationssäkerhet samt övergång till e-arkiv. 

Digital agenda för Strömstad
Under året har en förstudie med kartläggning av kommunens 
digitala status genomförts. Förstudien visar på förutsättningar 
för ökad digitalisering av tjänster och service inom kommunens 
samtliga verksamheter. Tre kommunövergripande delprojekt för 
effektivare informationshantering har startats: e-signering, Mina 
meddelanden samt framtagande av en gemensam plattform för 
e-tjänster. Förväntade resultat är ökad servicegrad och effektivare 
verksamhet, fler digitala tjänster, säkrare posthantering, färre utskick 
per post samt mindre resurskrävande handläggning. Parallellt pågår 
förvaltningsspecifika projekt för ökad digitalisering inom respektive 
verksamhet. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Kartläggning av interna processer sker löpande med syftet att 
effektivisera, förbättra och förenkla. Översyn av ett antal kommun- 
övergripande processer har påbörjats under året, hit hör lokalför-
sörjning, samhällsbyggnad samt processen kring post, mat- och 
varutransporter mellan verksamheter. Parallellt pågår förvaltnings-
specifika kartläggningar av olika processer. 

Mallar för projekt- och processbeskrivningar är framtagna och 
används inom samtliga förvaltningar. Arbetet med en kommunöver-
gripande strategi för kvalitetsutveckling har inletts.

Anpassning till skärpta lagkrav kring 
personuppgifter 
Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Anpassning 
till de nya lagkraven har tagit omfattande resurser i anspråk och ställt 
krav på nya riktlinjer och rutiner för exempelvis e-posthantering 
och informationssäkerhet. Anpassningen är en nödvändig del av en 
rättssäker informations- och ärendehantering.
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Innovation och utveckling med 
akademiska förtecken
Under året har Strömstads kommun samverkat med 
Högskolan Väst inom ramen för Kommunakademin 
Väst. Hösten 2018 kunde Strömstads kommun 
erbjuda sina invånare att ta del av akademiska 
grundstudier på halvfart med Strömstad som stu-
dieort. På grund av ett lågt antal sökande kunde inte 
kursen genomföras. Tillsammans med Högskolan 
Väst kommer samma kursupplägg att erbjudas 
hösten 2019 och då har även fler kommuner bjudits 
in för att samverka. 

Resan inledd mot e-arkiv
Ett e-arkiv är en förutsättning för en digital hantering 
av handlingar och ärenden. Strömstads kommun 
är pilotkommun för införande av e-arkiv i ett 
regionalt samarbetsprojekt som Uddevalla kommun 
samordnar. Det fleråriga förberedande arbetet 
övergick under hösten till konkret utvecklingsarbete 
inom IT- och informationshantering.

Måluppfyllelse
Ovanstående aktiviteter och verksamheter har 
bidragit till att Strömstads kommun etablerar ett 
effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn 
och som strävar mot gemensamma mål.

Bedömning av måluppfyllelse avseende de lång-
siktiga målen sker med bakgrund av de nämndmål 
som knutits till fokusområdet.

Två nämndmål har knutits till det långsiktiga målet 
om etablerat och effektivt internt samarbete. Ett 
av nämndmålen är delvis uppfyllt och ett är inte 
uppfyllt. Det långsiktiga målet bedöms därmed som 
delvis uppfyllt avseende 2018.

Till det långsiktiga målet att kommunen ska ha nomi-
nerats till kvalitetskommun 2030 har sju nämndmål 

knutits. Av dessa bedöms tre som uppfyllda, två 
som delvis uppfyllt och två som inte uppfyllda. 
Målet bedöms därför som delvis uppfyllt avseende 
2018.

Till det långsiktiga målet att Strömstad kommun 
ska ha höga betyg i årliga servicemätningar har tre 
nämndmål knutits och två av dem bedöms som 
uppfyllda. Strömstad har fått höga betyg i både 
KKiK och Insiktsmätningen. Förbättringsarbete 
för att utveckla servicen pågår kontinuerligt. 
Sammantaget bedöms det långsiktiga målet som 
delvis uppfyllt. 

INTERNA MÅL: Processer

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse Nämndmål

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

Kommunstyrelsen: Vision och mål är väl 
förankrade hos Strömstads kommuns 
medarbetare (uppfyllt), Alla processer är 
kvalitetssäkrade (delvis uppfyllt)

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun

Kommunstyrelsen: Invånarna har 
tillgång till tydlig information om 
kommunens verksamhet (uppfyllt), 
Invånarna deltar i diskussionen om 
kommunens verksamhet och utveckling 
(inte uppfyllt). Kommunen bedriver 
ett systematiskt kvalitetsarbete (delvis 
uppfyllt), Kommunen definierar och 
kontrollerar tydligt kvalitetskrav vid 
upphandling (uppfyllt), Kommunen 
arbetar aktivt med innovation och 
förnyelse (uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: 2020 
ska våra processer vara kartlagda i 
kvalitetsledningssystem (delvis uppfyllt) 

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i årliga 
servicemätningar

Mål: 66 %
Utfall: 68 %

Kommunstyrelsen: Andel invånare 
som får svar på sina frågor vid första 
kontakten med kommunen (delvis 
uppfyllt), Ökad Nöjd Kund Index (NKI) 
bland företag som haft ärenden hos 
kommun inom myndighetstillsyn 
(uppfyllt), Företagsklimatet inom 
Strömstads kommun rankas hög i en 
jämförelse med landets 290 kommuner 
(uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Ökad 
kundservice (uppfyllt), Hög rättssäkerhet 
(delvis uppfyllt)  

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Se Bilaga Mål Nämnder - kommunstyrelsen
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Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i 
jämförelse med budget på 15,0 mnkr. Nämnderna redovisar 
ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och finansförvaltningen 
med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar 
ett underskott med 1,2 mnkr.

Övriga intäkter som har påverkat resultatet är utdelning från 
Kommuninvest 3,9 mnkr, statsbidrag för ökat bostadsbyggande med 
1,9 mnkr samt försäljning av mark 2,1 mnkr. 

Inom den löpande verksamheten så visar Barn- och utbildnings-
nämnden ett överskott främst inom resurscentrum. Tekniska 
nämnden har ett överskott som beror på ökade intäkter inom 
hamnverksamheten och skogsavverkning. Socialnämnden har ett 
överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Detta 
beror på både minskad semesterlöneskuld samt svårigheter att 
rekrytera personal. Kommunstyrelsens verksamhet har genomfört 
effektiviseringar inför år 2019 som gett delårseffekt under året. Detta 
genom att det för vissa tjänster inte gjorts återanställningar. Miljö- 
och byggnämnden visar ett resultat i nivå med budget.

Koncernens resultat
Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kommunens 
helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. Under AB Strömstadsbyggen ingår 
dotter-dotterföretagen AB Strömstanet och AB Strömstadsgaragen. 

Det samlade resultatet för koncernen uppgår till 37,2 mnkr, att 
jämföra med budget 24,8 mnkr. Utöver kommunens budgetöverskott 
redovisar även AB Strömstadsbyggen koncern ett resultat på 4,3 
mnkr. Bolaget klarar målet för det ekonomiska resultatet trots inlösen 
av räntederivat i slutet av året.  AB Strömstadslokalers resultat på 2,9 
mnkr uppfyller målet även med inlösen av räntederivat i slutet av 
året. AB Strömstads Badanstalt har ett nollresultat. Under året har 
inga koncernbidrag eller utdelningar aktualiserats inom koncernen. 
Köp och försäljning inom kommunkoncernen uppgår till 146,6 
mnkr medan fordringar och skulder uppgår till 99,4 mnkr. Övriga 
förpliktelser inom koncernen är kommunens borgensåtagande 
gentemot bolagen på totalt 1 359,7 mnkr. Detta är fördelat på AB 
Strömstadsbyggen 815,7 mnkr, AB Strömstadslokaler 464 mnkr samt 
AB Strömstanet 80 mnkr. 

Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktelsen är 
15,8 procent. Koncernens totala skulder och eget kapital uppgår till 
2 726 mnkr. Av dessa består 1 646 mnkr av långfristiga skulder, vilka 
ökade med 243 mnkr sedan föregående år. 
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Finansiell mål och riktlinjer
Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2,0 procent 
av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som 
ett genomsnitt över fyra år. För åren 2018-2021 är målet 2,0 procent 
enligt budget 2018.

Balansmål
Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga 
50,0 procent.  

mnkr 2015 2016 2017 2018

Årets resultat 14,4 37,6 32,7 30,0

Realisationsvinster 0,0 -0,9 -0,9 -2,2

Årets balanskravsresultat 14,4 36,7 31,8 27,8

Soliditeten i AB Strömstadsbyggen har ökat och uppgår till 10,4 
procent medan den i AB Strömstadslokaler minskat något och uppgår 
till 9,7 procent. Den självkostnadsbaserade hyressättningen som 
tillämpas inom AB Strömstadslokaler är känslig för vakanser. Inget av 
bolagen uppfyller den målsättning som antagits om soliditetsnivå.

Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare medan 
kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta orsaken är 
att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom kommuners 
egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. I Strömstad 
ligger fastigheterna och lånen i de kommunala bolagen. Läs mer om 
bolagens verksamheter på sidan 45-48.

God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhets-
perspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar ska säkerställa att 
ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk 
hushållning, både på kort och på lång sikt. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnader för den 
service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. De finan-
siella målen för god ekonomisk hushållning utgörs av ett resultatmål 
samt ett soliditetsmål. År 2018 överstiger kommunens resultat det 
uppsatta målet på 2 procent. Soliditetsmålet på 50 procent når dock 
kommunen inte upp till år 2018 till följd av de stora investeringar som 
har genomförts under året. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga 
och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information 
om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, 
som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalité motsvarar 
uppställda mål. Enligt kommunfullmäktiges mål och budget för 2018 
ska bedömningen av måluppfyllelsen utgå från antalet uppfyllda mål, 
målens skilda vikt samt resultatet av genomförd internkontrollupp-
följning. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas 
och fullmäktiges mål uppnås, färre än 25 procent av målen inte 
uppnås och att inga allvarliga brister konstateras i den interna 
kontrollen.

Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål bedöms 21 procent (3 
av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis uppfyllda. 

Riktlinjer
Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera 
verksamheten över tiden. Då kommunens ekonomiska resultat ligger 
i nivå med beslutat resultatmål visar det på att kommunen inte har 
ett för högt skatteuttag. Skattesatsen har också varit oförändrad de 
senaste sex åren. 

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas 
för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för 
strategiska åtgärder. Årets investeringar på 284,4 mnkr och ökningen 
av avsättning till pensionsfond med 7,0 mnkr har under året delvis 
finansierats med egna medel. Från egna medel gjordes även 2013 
en avsättning på 20 mnkr till framtida investeringar. Under 2018 
försåldes 44,8 mnkr från finansiella omsättningstillgångar för att 
finansiera årets investeringar. Investeringsfonden består av 8 mnkr 
och fonden för strategiska åtgärder består av 5,9 mnkr.

Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i 
undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så 
snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske enligt 
avskrivningstakten. Kommunen har under året lånat 130,0 mnkr från 
Kommuninvest till investeringar. En amorteringsplan har upprättats.

Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamhe-
terna ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, 
samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan 
ske genom lån. Årets totala resultat för de tre taxekollektiven är 9,7 
mnkr. Avsättning av taxeresultaten görs till investeringsfonder som 
ska finansiera framtida investeringar.

Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna 
prisutvecklingen. Varje år uppdaterar nämnderna sina taxor och 
avgifter vilket samlas i en Taxe- och avgiftsbilaga som beslutas årligen 
av Kommunfullmäktige i samband med budgeten. 

Utifrån ovan kommentarer görs bedömningen att riktlinjerna 
efterlevs.

Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis 
uppfyllda 43 procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 
57 procent, vilket är en nedåtgående trend mot föregående år. 
Befolkningstillväxten har inte nått upp till målsättningen och på grund 
av den vikande konjunkturen och en minskad arbetslöshet kan vi 
se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en positiv 
trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av 
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 
61 procent (17) som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna 
kontrollen har inga betydande brister identifierats. 

Den samlade bedömningen är att kommunen inte har nått upp till 
målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de finansiella 
målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de 
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts. 

Balanskrav 
Det lagstadgade balanskravet anger en miniminivå för resultatet och 
innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Vid avstämningen 
ska resultatet justeras för bland annat realisationsvinster och 
förändrad diskonteringsränta.  

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. 

Utfall

Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt 3,9

Balansmål, soliditet exkl. pensionsskuld 44,6
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Finansiell analys

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsandel av skatter, statsbidrag och 
utjämning

Investeringsverksamhet

Risk och kontroll  
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Budgetföljsamhet *)Årets resultat och justerat resultat 2015 2016 2017 2018

Årets resultat i mnkr 14,4 37,6 32,7 30,0
i % av skatter och utjämning 2,3 5,5 4,5 4,0

Justerat resultat i mnkr 13,9 36,7 31,8 27,8
i % av skatter och utjämning 2,2 5,3 4,4 3,7

Procentuell utjämning 2015 2016 2017 2018

Skatt och kommunal utjämning 4,1 8,1 4,9 2,7
Verksamhetens nettokostnader 3,9 4,6 6,0 3,2

Procent 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens nettokostnader 92,9 87,3 90,7 90,4
Avskrivningar 4,3 4,3 4,2 4,5
Nettokostnadsandel före finansnetto 97,2 91,6 94,9 95,0
Finansnetto 0,6 2,9 0,6 1,0
Nettokostnadsandel totalt 97,7 94,5 95,5 96,0
Resultatandel 2,3 5,5 4,5 4,0

2015 2016 2017 2018

Investeringsmolym, mnkr 58,8 83,2 141,2 284,4
Självfinansieringsgrad 76 77 47 24

Procent 2015 2016 2017 2018

Strömstad 25,3 28,1 27,6 25,2

Procent 2015 2016 2017 2018

Kommunstyrelsen -1,1 -0,8 -0,9 1,2

Socialnämnden -0,5 0,9 -0,1 0,3

Barn- och utbildningsnämnden 0,2 0,8 0,0 0,5

Tekniska nämnden, skattefinansierad 4,8 1,6 6,9 3,5

Miljö- och byggnämnden 0,3 4,9 4,1 0,0

Summa nämndverksamhet 0,2 0,9 0,6 0,7
 *) Budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader

Det justerade resultatet är rensat för balanskravsjusteringar, explo-
ateringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter och 
kostnader av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer rättvisande 
resultat, som indikerar det underliggande verksamhetsresultatet. 
För 2018 års resultat är poster för realisationsvinster justerade. Det 
är på den nivån som det justerade resultatmålet mäts och trots ett 
mycket lågt justerat resultat som kommunen hade 2015 så uppnås 
resultatmålet över åren 2015-2018.

God ekonomisk hushållning förutsätter ekonomi i balans. Även om 
intäkter och kostnader inte ökar lika mycket årligen så är det viktigt 
att följa den genomsnittliga utvecklingen över tiden. Sett över pe-
rioden så understiger skatt och kommunal utjämning verksamhetens 
nettokostnader de senaste två åren.

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mellan 
intäkter och kostnader. Måttet mäter löpande kostnader inklusive 
finansnetto i förhållande till skatter, statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. 

Generellt anses en total nettokostnadsandel på högst 97-98 
procent innebära en god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta 
kommuner klarar att egenfinansiera sina nödvändiga investeringar 
vid den nivån. Den genomsnittliga andelen för kommunen uppgår till 
95,9 procent över fyra år.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna 
som kan finansieras med egna medel, det vill säga kassaflödet som 
återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde på 
minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket 
stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den genom-
snittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 56. Extern 
upplåning har skett under året då stora investeringar genomförs. Det 
är främst en omfattande utbyggnad av reningsverket, ombyggnad av 
färjeläget för anpassning av nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken 
samt byggnation av kommunal kajanläggning och byggnad som ska 
nyttjas av Kustbevakningen.

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

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. Jämfört med 
budget redovisade nämnderna ett sammanlagt överskott på 6,4 mnkr. 
Som andel av totala bruttokostnader innebär det en budgetavvikelse 
på plus 0,7 procent. Det är främst Tekniska nämnden som har en 
högre avvikelse som beror på högre intäkter för hamnverksamheten 
och avverkning av skog än beräknat.

Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella och 
operativa risker. Inom kommunen hanteras de finansiella riskerna 
enligt finanspolicyn, främst genom avtal med tjänsteleverantörer för 
kapitalförvaltning samt för löpande betalningsförmedlingstjänster 
och koncernkonto. Det senare avtalet upphandlades under 2012 och 
omfattar hela kommunkoncernen. Ny upphandling kommer genom-
föras under 2019. Vad gäller de kommunala bolagens riskkontroll sker 
rapportering från AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler i 
samband med årsredovisningen. 

Den finansiella riskkontrollen är tillfredsställande. Uppbyggnaden av 
ett kommunövergripande och sammanhållet internkontrollsystem 
pågår. De olika nämnderna har kommit olika långt och har därmed 
olika grad av förbättringspotential innan internkontrollen kan sägas 
vara tillfredsställande.
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Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande
mnkr 2015 2016 2017 2018

Totala ansvarsförbindelser, mnkr 1 440 1 467 1 513 1 615
- varar pensionsförpliktelser inom linjen 255 247 249 247
- varav borgensförbindelser 1 185 1 220 1 265 1 368
- - varav borgensförbindelser egna bolag 1 185 1 220 1 260 1 360

Borgenförbindelser, kr/inv
Strömstad 92 185 93 271 95 690 103 207
Alla kommuner, vägt medel 23 751 24 244 24 538

Borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser inkl 
pensionsförpliktelse och löne- 
skatt, kommun kr/inv
Strömstad 112 038 112 169 114 497 121 849

Alla kommuner, vägt medel 45 167 44 384 43 789

*Källa: Kolada

mnkr 2015 2016 2017 2018

Avgiftsbestämd del, kortfristig skuld 24 26 27 26
Förmånsbestämd del, långfristig avsättning 59 67 71 78

Pensionsförpliktelse intjänad

före 1998 ansvarsförbindelse

utanför balansräkning 255 247 249 247
Totalt pensionsåtagande 339 340 347 351
Ovan beloppp är inklusive löneskatt

Av totala ansvarsförbindelser på drygt 1,6 miljarder kronor utgör bor-
gensförbindelser till de kommunala bolagen 85 procent. Strömstad 
har under hela 2000-talet funnits med bland de tre kommunerna i 
landet med högst borgensåtagande i kronor per invånare. Det beror 
på att AB Strömstadbyggen inte använder pantbrev som säkerhet 
utan kommunal borgen. Men det beror även på en relativt hög andel 
kommunala bostäder per invånare, samt att bostadsbeståndet är 
jämförelsevis nytt, med höga tillgångsvärden. Någon förändring av 
situationen bedöms inte ske under överskådlig tid, då det är brist 
på bostäder och bolaget lånar till nybyggnation med kommunal 
borgen. Sett till nuvarande läge inom fastighetsmarknaden bedöms 
marknadsvärdet på fastigheterna mer än väl överstiga det borgenså-
tagande som kommunen har.

Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, 
redovisas som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas som 
en skuld. 

Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat med 19 mnkr, 
24 procent, sedan 2015. En större ökning skedde mellan 2013 och 
2014, som berodde på sänkt diskonteringsränta för framtida pesions-
utbetalningar till följd av det långvarigt låga marknadsränteläget. 
Årets ökning på 7 mnkr som är högre än året innan (4 mnkr) som 
berodde på att allt fler personer tjänar över den lönebrytpunkt som 
gäller för rätten till intjänande av den förmånsbestämda delen.

Det finns inget i antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor 
som avviker från vad som är normalt och som kan leda till betydande 
ekonomiska konsekvenser.

Ansvarsförbindelse som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 
247 mnkr. 

Den årliga uppräkningen av den del av pensionsförpliktelsen till de 
anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att kommunen 
skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför sig.

Resultatmålet täcker in en del av de stigande kostnaderna. Därutöver 
har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del 
av utgifterna. I tabellen ovan redovisas balansen mellan kommunens 
samtliga pensionsförpliktelser och pensionsmedel per sista december 
2018. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 32,9 procent av 
den totala skulden.

Pensionsportföljens totala marknadsvärde har minskat med 1,0 
procent.

Fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntefonder följer de 
uppsatta riktlinjerna i enlighet med kommunens finanspolicy. Det 
gäller även fördelningen mellan svenska och utländska tillgångsslag. 
Finanspolicyns riktlinjer för etiska placeringar uppfylls då kommunen 
enbart placerar inom etiska fonder.

Händelse

Pensionsförpliktelser

Avsättning Inom linjen Totala pensions-
förpliktelser

Ingående balans 2018 70 995 248 589 319 584

Pensionsutbetalningar -2 058 -11 431 -13 489

Övriga poster 9 086 9 906 18 992

Utgående balans 2018 78 023 247 064 325 087

Summa      325 087

Händelse

Pensionsmedel

Räntefonder Aktiefonder Totala pensionsmedel

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Ingående balans 2018 62 589 65 140 42 603 52 027 105 192 117 167

Köp inom portföljen 1 042 560 1 602

Total värdeförändring 1 042 467 560 -1 666 1 602 -1 199

varav direktavkastning 913 0 913

direktavkastning i % 1,5% 0,0% 0,9%

totalavkastning i % 0,7% -3,2% -1,0%

Utgående balans 2018 63 631 65 607 43 163 50 361 106 794 115 968

Återlånade medel* 218 293

Summa 325 087

*Återlånade medelavser skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel
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Exploateringsredovisning EXPLOATERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Bokfört värde
år 2017

Bokfört värde
år 2018

Förändring
netto

Områden

Bastekärr 38 144 38 144 0

Hålkedalen 1:27 4 078 4 357 278

Övriga 4 446 4 446 0

Mark för verksamhet 46 668 46 947 278

Canningområdet  16 551 19 280 2 728

Mällbygård 151 298 147

Korsnäs/Tjärnö 399 668 269

Källlviksdalen 157 192 35

Övriga 4 558 4 991 432

Mark för bostäder 21 817 25 429 3 612

Bokfört värde exploateringsverksamhet 68 485 72 375 3 890

Det som under 2018 präglat Strömstad kommuns mark- 
och exploateringsverksamhet har varit utvecklingen 
av nya stadsdelen på Canningområdet. I det fortsatta 
arbetet med den nya stadsdelen har det under 2018 
hållits ett samråd baserat på det vinnande bidraget från 
Riksbyggen. Förslaget innefattade drygt 400 bostäder. 
Därefter beslutade kommunfullmäktige i slutet av 
2018 att Skeppsbroplatsen inte längre ska bebyggas för 
bostäder utan istället ska göras allmänt tillgängligt. En 
omarbetning av planförslaget pågår där målsättningen 
är att detaljplanen ska ställas ut för granskning och 
kunna antas 2019. Därefter kan själva byggandet 
påbörjas.

En markanvisning med anbudsförfarande anordnades 
för planområdet på Hjältsgård i Skee där området 
avsågs säljas till högstbjudande, innehållande cirka 
25-30 boendeenheter beroende på typ av byggnation. 
Inga anbud inkom.

Området Mällbygård, vilken beräknas omfatta cirka 100 
boendeenheter, har studerats utifrån en kommande 
möjlighet att uppföra särskilt boende inom området. Ett 
antal utredningar behöver tas fram för vidare arbete.

Ett programsamråd hölls för Rådhusberget årsskiftet 
2016/2017, där Miljö- och byggnämnden i maj 2017 
beslutade att detaljplanearbetet ska innefatta alterna-
tivet ”Toppen”. Planen kommer att innehålla cirka 285 
boendeenheter. Andra detaljplaner har prioriterats 
framför denna under 2018.

Under 2019 planeras att återuppta detaljplanearbetet 
för Rådhusberget.

Detaljplanarbetet för framtagandet av cirka 10 
villatomter på Tjärnö pågår, där samråd beräknas till 
våren 2019.

Utbyggnad av infrastruktur har pågått under 2018 för 
bostadsområdet i Källviksdalen. Kommunen har två 
tomter som kan säljas under 2019. 

Planarbetet för Starekilens småbåtshamn återupptogs 
och omfattar numera hela Starekilen. Ett planprogram 
har framarbetats vilket har samråtts med allmänheten 
och myndigheter under årsskiftet 2018/2019.

Ekonomisk översikt och analys
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Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgick till 284,4 mnkr, att jämföra 
med budget på 451,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen har under året renoverat Kulturhuset 
Skagerack samt aktivitetsyta Skee. Investeringar har 
även gjorts som avser IT-verksamheten samt utveckling 
av verksamhetssystem.

Barn- och utbildningsnämnden har under året gjort 
inköp av skolmöbler, vilket är den enskilt största inves-
teringen. I övrigt utgörs de större investeringsobjekten 
av data och elnät. 

Miljö- och byggnämndens verksamheter har under året 
slutfört investeringen i ett förstainsatsfordon och mo-
peder till räddningstjänsten samt en GNSS-mottagare 
till mätavdelningen. 

Socialnämnden har under året investerat i wifi till 
särskilda boenden, takliftar, sängar etcetera. En mindre 
ombyggnation har även påbörjats på det särskilda 
boendet Jägaren.

Tekniska nämndens större investeringar under året 
inom den skattefinansierade verksamheten har varit 
ombyggnationen av färjeläget för anpassning av nya 
miljövänligare fartyg i färjetrafiken, byggnation av 
kommunal kajanläggning och byggnad som ska nyttjas 
av Kustbevakningen samt andra externa aktörer, utbyte 
av bryggor, installation av nya parkeringsautomater, 
gång- och cykelväg vid Myrängsvägen, belysning till 
gång- och cykelvägen från Ånneröd till Seläter camping 
samt inköp av ny traktor.  

Inom tekniska nämndens taxefinansierade 
verksamhet är årets större investeringsprojekt inom 
vatten- och avloppsverksamheten utbyggnaden 
av Österröds avloppsreningsverk. Projektet följer 
uppsatt projektplan och budget och väntas vara 
klart våren 2019. Andra investeringsprojekt är 
byggnation av vatten- och avloppsledningar i 
Flöghult, ledningar till och från avloppsrenings-
verket Österröd samt påbörjat projektet dubbla 
råvattenledningen Blomsholm/Färingen. 

Inom avfallsverksamheten har investeringar skett i 
en ny spolplatta på Koster, containers och behållare 
samt påbörjat projektering för införandet av 
matavfallsinsamling i Strömstads kommuns tätorter.  

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Total budget
år 2018

Investeringar
år 2018

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Vsh-relaterade invest i hyrda lokaler 4 345 4 048
Aktivitetsyta Skee 500 539
Konst 810 0
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 3 904 309
Summa Kommunstyrelse 9 559 4 896
Socialnämnd
Wifi Säbo, digitala lösningar och kopiatorer 900 406
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg 650 339
Summa Socialnämnd 1 550 744
Barn- och utbildningsnämd
Säkerhetsskydd Strömstiernaskolan 400 120
Data/El nätutbyggnad, Skrivare, Kopiatorer, IT 610 624
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kulturskola 4 290 3 761
Summa Barn- o utbildningsnämnd 5 300 4 505
Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänst 6 065 537
Miljö-, hälsoskydd- och byggavdelning 350 215
Summa Miljö- o byggnämnd 6 415 752
Teknisk nämnd
Kaj Kustbevakning 61 348 50 451
Färjeläget 110 000 82 227
Övrigt Hamnar 27 764 4 235
Centrumplan 3 495 3 047
Utbyte av P-automater 4 000 2 156
Övrigt Infrastruktur och allmän renhållning 14 778 3 585
Summa Teknisk nämnd 221 385 145 702
Summa Skattefinansierad verksamhet 244 209 156 598

Taxefinansierad verksamhet
Teknisk nämnd
Vatten och avlopp
Vatten- och avlopp Flöghult 9 664 7 548
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 29 773 372
Utbyggnad av Österröd 112 590 112 056
Avloppsledningar till/från Österröd 32 785 1 415
Övrigt Vatten och Avlopp 18 649 5 464
Summa Vatten och Avlopp 203 461 126 854
Avfallshantering 4 100 961
Summa Avfallshantering 4 100 961
Summa Taxefinansierad verksamhet 207 561 127 815
Summa Investeringsredovisning 451 770 284 414
Markförsäljning -2 170
Summa försäljning av anläggningstillgångar -2 170
Netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar 282 244
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Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen för år 2018 beskriver lokala 
utmaningar och insatser i fråga om ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. 
Vad är hållbar utveckling?

Brundtland-kommissionens definition:
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov."

En konkretisering av detta är Agenda 2030, som består av 17 globala 
hållbarhetsmål. I agendan betonar man de tre olika perspektiven 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre perspektiven är lika 
viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. 

Ett framtidsscenario med ”business as usual” är inte ett alternativ. 
Det leder både till att vi missar FN:s hållbarhetsmål och utsätter oss 
för stora miljörisker.  

De hållbara lösningarna är en global social och ekologisk omställning 
som innehåller följande förändringar: en snabb tillväxt av förnybar 
energi och elektrifiering. Utsläppen från kol, olja och gas måste minst 
halveras vart tionde år 1 . Ökade investeringar i utbildning för alla 
och ökad hållbarhet längs hela livsmedelskedjan, avfall minskas och 
matvanor förändras. Lösningarna för detta finns i dag och väntar bara 
på investeringar och incitament som leder till beteendeförändringar.

Strömstads kommuns arbete med hållbarhet utgår från följande mål:

• Det övergripande och nationella målet för folkhälsa: Skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation

• Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun år 2030 
• År 2030 är vår miljö intakt - vi hushåller med naturresurser och 

värnar den biologiska mångfalden.

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

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläg-
gande förutsättningarna för en god hållbarhet. När individer och 
grupper upplever att de inte har möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner de i mindre utsträckning 
tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och utanförskap 

1 Johan Rockström 2018-10-19 Aktuell Hållbarhet

uppstår. Grupper med lågt valdeltagande har till exempel en lägre 
självskattad hälsa än dem med högre valdeltagande. Valdeltagandet 
i kommunvalet i Strömstads kommun år 2018 var 76,4 procent, 
detta är en ökning från 2014 (73,7 procent). Strömstads kommun 
har fortfarande lägre valdeltagande än riket (87 procent) och lägst 
valdeltagande i Västra Götalands län enligt Valmyndigheten. 

I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun årligen 
en trygghetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande ar-
betet. År 2018 upplevde 63 procent av de som svarat på enkäten sig 
trygga (64 procent år 2017), 36 procent av de som svarade upplevde 
inte att det fanns någon plats i kommunen där de kände sig otrygga. 
Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en lugn, liten 
stad där många känner många. De flesta är trygga under dagtid och 
där det finns bra belysning. De som upplever otrygghet anger rädsla 
för att gå ensam på kvällar och nätter som anledning. Det som önskas 
för ökad känsla av trygghet är bättre belysning på vissa platser, en 
ökad närvaro av polis samt fler människor som rör sig utomhus. 
Kvinnor är i större grad otrygga än män. 

Så här har vi jobbat för ökad delaktighet och trygghet
Ett prioriterat målområde i Strömstads kommuns nya folkhälsoplan är 
delaktighet och inflytande. Under 2018 har kommunen bjudit in till 
ett flertal dialogmöten med medborgare där bland annat aktivi-
tetsytor och mötesplatser i det offentliga rummet har diskuterats. I 
arbetet med anläggande av skatepark har kommunen nära samarbete 
med en grupp ungdomar i åldrarna 12-25 år. 

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonven-
tionen och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som 
styr kommunens verksamheter. I Strömstad pågår arbetet med att 
implementera barnkonventionen i budgetarbetet. Politiker och tjäns-
tepersoner har utbildats i barnrätts- och folkhälsofrågor. Inom ramen 
för den fördjupade översiktsplanen har dialog förts med elever i åk 5 
kring skolvägar samt platser där eleverna känner sig trygga respektive 
otrygga. De har också fått ge förslag på förbättringar av platser. 

Kulturhuset har under året utvecklats till en mötesplats för alla åldrar. 
Sedan augusti finns fritidsgården på plats och verksamheten utvecklas 
ständigt utifrån ungdomarnas intressen. I april genomfördes en 
dialogdag på gymnasiet, där elever, politiker och tjänstepersoner från 
kommunen diskuterade frågor så som jämställdhet, miljö, trygghet, 
arbete och framtid. Resultatet av dialogdagen har förmedlats till 
berörda och målet är att göra liknande dialogdagar även i framtiden. 
Vi har ett fortsatt behov av att utveckla arbetet med barn och ungas 
rätt till inflytande och delaktighet. Hälften av ungdomarna i åldern 
13-19 år uttrycker att de vill vara med och påverka i frågor som berör 
kommunen. 2

2 https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

Inom ramen för trygghetsarbetet genomfördes under hösten en 
tillgänglighetspromenad i centrum. Fler gång- och cykelvägar har 
fått belysning och under året har även en cykelplan tagits fram för 
Strömstads kommun.

Evenemanget Strömstad in light i november involverar många krafter 
i samhället, däribland kommunen. Genom kultur, rörelse och en 
mötesplats för samtal i mörka november är syftet att ge kunskap och 
skapa diskussion kring hållbarhetsfrågorna. Inbjudan till dialog fanns 
gällande framtida transporter, även sjöfart, mat och energi. Formella 
dialoger på temat trygghet hölls under dagen. Inspel, förslag och 
idéer tas tillvara i olika sammanhang, till exempel medborgarlöften.

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

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

Kommunen erbjuder energi- och klimatrådgivning för alla privat-
personer och företag. Rådgivarna berättar att de flesta frågor från 
invånare och verksamheter under året har handlat om solceller. Flera 
föreläsningar och en studiecirkel om detta har ordnats under året. 

Parkeringsbussar har funnits även i år och fungerar som stadstrafik 
och även för att transportera resande från infartsparkeringar, detta 
för att minska biltrafiken sommartid. 

Ett annat viktigt bränsle i omställningen är biogas och under slutet 
av året invigdes en biogasmack i Strömstad vilket ger lättillgängliga 
möjligheter till fossilfria transporter. Kommunens leasingbilar byts nu 
succesivt ut till bilar med gasdrift. Strömstadsbyggen AB har också för 
avsikt att byta ett flertal tjänstebilar till gasbilar.

Strömstad kommun är med sina 69 laddpunkter på tredje plats i 
landet när det gäller antalet laddpunkter per invånare enligt statistik 
från Powercircle. Företag med kunskap om elbilar och laddinfra-
struktur finns i kommunen och de har under året bjudit in till visning 
och provkörning. 

Några företag har deltagit i projektet Cykelvänlig arbetsplats 3 , här har 
man uppmärksammat vilka kriterier som gör att de anställda kan och 
vill cykla i tjänsten samt till och från jobbet. 

3 www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/ 
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Kommunens fossilfria resor i siffror 
Ett nyckeltal för hur den kommunala organisation bidrar till fossilfrihet 
är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, vid 
utgången av 2018 är det 29  procent. 

I vilken utsträckning används då varje bränsle? Så här blev utfallet för 
2018. Det är en positiv förändring sett till fördelning gentemot året 
innan.

Strömstad kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (SEKOM) 
tillsammans med drygt 100 andra kommuner. Ett av de gemensamma 
nyckeltalen som mäts varje år är mängden CO2 som varje anställd 
producerar vid bilresor i tjänsten. Strömstad ligger tydligt över 
medlemmarnas medeltal. Strömstads utsläpp 2018 är 0,24 ton/
anställd vilken är relativt likt tidigare år.

Antal körda mil 
per bränsletyp 
2018

Jämlika och jämställda livsvillkor
Skillnaden i hälsa både inom och mellan olika grupper i samhället 
ökar. Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och hälsa. 
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val 

åk 3 på gymnasiet 76 procent. Jämfört med 2017 har alkoholkonsum-
tionen minskat något hos våra ungdomar. 

Om föräldrar och vuxenvärlden inte tillåter ungdomar under 18 år 
att dricka alkohol minskar även narkotikaanvändningen. Av de som 
provat narkotika (2 procent av högstadieeleverna och 8 procent av 
gymnasieeleverna) har de allra flesta druckit alkohol. När det gäller 
föräldrars restriktivitet, så är föräldrar mer restriktiva till rökning och 
snus än till alkohol. 

I högstadiet är drygt 90 procent av föräldrarna restriktiva till rökning 
medan endast drygt 80 procent är restriktiva till alkohol. De ungdomar 
som dricker alkohol får tag på det genom äldre syskon eller kompisar 
(Lokal drogvaneundersökning 2018).

av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd 
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har 
eftergymnasial.

I början av året antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. 
Ett av målen är att personal inom kommunen ska utbildas i mänskliga 
rättigheter. Hittills har medarbetare inom miljö- och byggförvaltning 
samt socialförvaltning genomgått utbildning. 

Utbildningsnivå och sysselsättning
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val av 
livsstil och arbete. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad liksom 
i resten av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket men un-
gefär i nivå med kommunerna i Norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad 
har högre utbildningsnivå än män. Under den senaste treårsperioden 
har kvinnors utbildningsnivå i kommunen ökat medan männens har 
minskat något. År 2017 hade totalt 28 procent i Strömstads kommun 
eftergymnasial utbildning 1, 24 procent av männen och 32 procent av 
kvinnorna (Folkhälsomyndigheten).

Strömstad har låg arbetslöshet i jämförelse med länet och riket, det 
är särskilt tydligt när det gäller utrikes födda (Arbetsförmedlingen).

Drogförebyggande arbete
Sedan 2016 arbetar Strömstads kommun efter ett arbetssätt med 
namn Strömstad Överens. 

Målet är nolltolerans vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion. 
Arbetssättet innebär bland annat årliga drogvaneundersökningar på 
högstadiet och gymnasiet, resultaten kommuniceras till föräldrar via 
ordinarie föräldramöten. 2018 års undersökning visar att cirka 13 
procent av eleverna i årskurs 7 har druckit alkohol det senaste året. 
Den siffran ökar sedan per årskurs, åk 8: 22 procent, åk 9: 29 procent, 
åk 1 på gymnasiet: 42 procent, åk 2 på gymnasiet: 67 procent och 

1 Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). 
Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, 
längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB.

Psykisk hälsa 
Den nationella folkhälsoenkäten från 2018 visar att 12 procent av 
kvinnorna i Strömstad och 10 procent av männen upplever nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Motsvarande siffror för 2015 var 15 procent 
för kvinnorna och 11 procent för männen. Jämfört med riket och 
Västra Götalandsregionen är det lägre siffror än genomsnittet. 
Enligt folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsout-
maningen under de kommande åren. I Sverige har psykisk ohälsa 
hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent de senaste 
tio åren. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent 
(Socialstyrelsen).

Strömstads kommun har för andra året i rad uppmärksammat 
psykisk ohälsa genom en temavecka i november. Veckan fylldes med 
föreläsningar för så väl allmänhet som personal inom kommunen. I år 
var temat barn och ungas psykiska hälsa. 

Strömstads kommun har under året satsat stort på att utbilda 
personal i första hjälpen till psykisk hälsa. Totalt har cirka 120 
medarbetare inom socialförvaltningens verksamheter utbildats och 
satsningen fortsätter under 2019 då även för barn- och utbildnings-
förvaltningen. Målet är att alla anställda inom kommunen ska få 
erbjudande om utbildningen. 
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Kommunstyrelsen
Ordförande Peter Dafteryd 
Tf kommundirektör Per-Olof Hermansson
Kommunstyrelsen är kommunens strategiska lednings- och samordningsfunktion. 
Ansvarsområden är näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur och fritid, folkhälsosam-
ordning, kollektivtrafik, säkerhetssamordning, information samt stöd och service inom adminis-
tration, ekonomi, IT och personal.

KOMMUNSTYRELSEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige 3 232 3 161 -71
Kommunstyrelse 2 776 2 584 -192
Kommunledning 7 961 8 327 366
Utvecklingsavdelning 8 812 8 178 -634
Kultur och fritid 14 149 13 954 -195
Kommunikationsavdelning 7 363 8 051 688
Infocenter 1 527 1 458 -69
HR-avdelning 7 741 7 536 -205
Ekonomiavdelning 10 394 10 693 299
IT-avdelning och växel 11 989 12 461 472

Summa 75 944 76 403 459

Ekonomiskt resultat för 2018
Förvaltningens centrala administration och nämndens 
samlade ekonomiska resultat ger ett överskott på 0,5 
mnkr. Resultatet varierar mellan avdelningarna, från 
negativa budgetavvikelser på 8 procent till positiva på 
7 procent. Underskott i den politiska verksamheten 
kommer i huvudsak av ej budgeterad uppräkning av 
arvoden för ledamöter. Övriga positiva avvikelser mot 
budget förklaras av att några effektiviseringar för 2019 
fick genomslag redan 2018 vilket givit en delårseffekt, 
främst genom att det för vissa tjänster inte gjorts 
återanställningar.

Utvecklingsavdelningens underskott har två förkla-
ringar, kopplat till målet att under 2018 färdigställa 
översiktsplanen för Strömstad-Skee med tillhörande 
behov av inköp av externa tjänster samt att intäkterna 
från Aktivitetshallen inte uppnått budgeterad nivå. 
Kommunikationsavdelningen visar ett överskott vilket i 
huvudsak förklaras av att personal haft tillfälligt nedsatt 
arbetstid.

Verksamheten 2018 i korthet
Vid Kommunledningsförvaltningen bedrivs såväl 
utvecklingsarbete som insatser med fokus på stöd 
och service till nytta för kärnverksamhet, invånare och 
företag. Stöd för kommunövergripande digitalisering 
samt process för ett varumärke för Strömstad hör till 
förvaltningens större utvecklingsarbeten under året. 
En förstudie för gemensam servicefunktion gentemot 
invånare har genomförts vilken visar på potential för 
effektivisering och jämnare servicenivå. Parallellt har en 
övergång till e-arkiv inletts. 

Insatser för bostadsförsörjning och effektiva kommuni-
kationer ingår i förvaltningens uppdrag, i ansvaret ingår 

sökande av statsstöd för ökat bostadsbyggande. 
Något som under året bidrog till att kommunen 
fick motta drygt 1,9 mnkr vilket påverkat resultatet 
positivt. Regionala kommunikationer och kontakter 
med Västtrafik är ett annat verksamhetsområde. 
Under sen höst tog Strömstad initiativ till att bjuda 
in kommunerna längsmed Bohusbanan samt 
Halden med mål om att utveckla ett samarbete för 
utveckling av Bohusbanan. 

Måluppfyllelse
Förvaltningens verksamhet tar sikte på kommunens 
gemensamma, långsiktiga mål utifrån uppdraget att 
arbeta kommunövergripande. De aktiviteter som 
genomförts under året stödjer den gemensamma 
målbilden. Utvecklingen går åt rätt håll inom flera 
målområden även om inte alla mål kunnat nås 
under året. Det ekonomiska målet om en god 
ekonomisk hushållning uppfylls, det gäller dock inte 
för målet om en soliditet motsvarande 50 procent. 

Sjunkande värden för invånares upplevelse av 
möjligheten till insyn och påverkan i verksamheter 
och i politiska beslut pekar på behov av ytterligare 
insatser för måluppfyllelse. Det systematiska kvali-
tetsarbetet är på rätt väg. Mål om ett aktivt arbete 
med innovation och förnyelse samt kvalitetskrav 
vid upphandling är uppfyllda. En positiv utveckling 
i mätningar av företagsklimatet, bättre värden i 
servicemätningen (KKiK) samt ett ökat nöjd-kund-
index bland företag med ärenden inom myndighets-
utövning, gör att delmål för kommunens servicenivå 
nås helt eller delvis under 2018. För ytterligare 
beskrivning av måluppfyllelsen, se tabell sid 60.
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Socialnämnden
SOCIALNÄMND
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Gemensam administration 9 578 10 615 1 037

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 42 892 38 851 -4 041

Stöd och service 57 161 53 881 -3 280

Vård och omsorg 142 004 149 407 7 403

Summa 251 635 252 754 1 119

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

Ekonomiskt resultat för 2018
Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse om 1,1 
mnkr inklusive förändring av semesterlöneskuld.

Underskott inom Individ- och Familjeomsorgen härrör 
i stor grad från fler placeringar än väntat på enheten 
för barn och unga. År 2018 har fem omhändertagande 
gjorts i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga vilket är ovanligt mycket. Även 
färdtjänsten har vid årets slut överstigit budget på 
grund av ökat antal arbetsresor. 

Inom verksamhetsgrenen Stöd och Service har ett 
ökat antal placeringar påverkat resultatet negativt. 
Detta kompenseras delvis av positiva avvikelser inom 
boendestödet på grund av vakanser samt några positiva 
avvikelser inom andra verksamheter. 

Vård och Omsorg har under 2018 arbetat aktivt med 
schemaoptimering vilket lett till effektivare perso-
nalplanering. Detta har lett till överskott inom flera 
verksamheter. Det råder brist på kompetens, särskilt 
inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde 
gällande sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetste-
rapeuter, som lett till att det under hela året varit ett 
antal vakanser. Bristen på personal har resulterat i ett 
överskott gentemot budget men samtidigt påverkat 
verksamheten och arbetsmiljön negativt.

Händelser under året 
Under 2017 och 2018 har det skett en drastisk 
minskning av antalet anvisningar av ensamkommande 
barn, vilket har krävt en omställning av verksamheten 
avseende handläggning. Från att ha varit fyra 
handläggare under 2015-2017 finns nu en handläggare 
kvar som riktas till den aktuella målgruppen. Även de 
övriga kommunanvisningarna minskade till hälften 
under 2018 och minskas ytterligare 2019. Kommunens 
egna boende har succesivt anpassats till det minskande 
antalet ensamkommande barn.  Det huvudsakliga 
arbetet med dessa målgrupper har nu gått från att 
ordna det initiala mottagandet till att arbeta med 
etablering och integration.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård har nu enligt avtal börjat gälla 
för den somatiska delen av slutenvården. Detta har 

medfört ett nytt arbetssätt och större krav ställs nu på 
att kommunerna snabbare ska kunna planera för att ta 
hem patienter från slutenvården alla dagar på året. Detta 
ställer i sin tur högre krav på kommunernas tillgänglighet. 
Detta medför en ökad administration samt behov av 
personal på andra arbetstider än idag.

Arbetet med effektiv schemaplanering med fokus på 
brukares behov och hälsosamma arbetstider för personal 
har under året fortsatt samt varit ett stort fokusområde. 
Det har även gjorts olika insatser för att öka frisknärvaron 
inom alla enheter. Arbetet har bidragit till lokalt minskade 
sjukskrivningstal, minskat vikariebehov och högre perso-
nalkontinuitet vilket även avspeglar sig i det ekonomiska 
resultatet för Vård och Omsorg.

PPP – Professionell praktisk planering har införts inom 
Vård- och Omsorg under hösten 2018. PPP innebär att 
vi alla arbetar strukturerat och personcentrerat för att 
kvalitetssäkra för våra hyresgäster/brukare och underlätta 
arbetet för personalen.

Inför 2019 finns planer för införande av digital teknik 
inom samtliga verksamhetsområden. Under året 
förväntas så gott som alla enheter beredas tillgång till 
fiber vilket ger verksamheten rätt förutsättningar att 
implementera välfärdsteknik. Det kommunövergripande 
arbetet avseende Mina sidor, Mina meddelanden och 
E-tjänster kommer även de göra att förvaltningens 
möjligheter att använda ny digital teknik ökar. 

Måluppfyllelse
Många av de uppsatta målen är uppfyllda under 2018.

Målet rörande ”samverkan för att tillvarata gemensamma 
resurser” är uppfyllt. Samverkan sker aktivt internt och 
även externt inom alla delar av verksamheten och med 
en rad samhällsaktörer. Det är en naturlig del av arbetet. 
Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga 
samverkansformerna. 

Målet om en ”ekonomi i balans” är uppnått. Styrtalen 
”Kostnad per särskild boendeplats” samt ”brukartid” har 
uppnåtts under 2018. Brukarundersökningar har genom-
förts i alla verksamheter med goda resultat jämfört med 
riket.  Målet om ”trygg, säker och utvecklande arbets-
miljö med ett tydligt ledarskap” är till hög grad uppfyllt.
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Kerstin Karlsson 
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk verk-
samhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 1-9), 
gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurs- 
centrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt 
skolskjutsar.

Nämndens ekonomiska resultat
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott 
jämfört med budget för 2018 med 1,9 mnkr. 

Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen  
(-0,7 mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre  
(+ 1,1 mnkr) ökar nämndens resultat med 0,4 mnkr.

Nettobudgeten uppgick för 2018 till 342,1 mnkr för 
nämndens verksamhetsområde och totalt sett uppvisar 
verksamheten en god budgetföljsamhet. Trots att barn- 
och utbildningsnämndens totala resultat är positivt 
jämfört med budget finns budgetavvikelser som både 
är positiva och negativa inom verksamheterna.

Den största positiva avvikelsen finns inom 
Resurscentrum. Negativ budgetavvikelse finns inom 
måltidsverksamheten och gymnasiet.

Nettokostnads- och personal- 
ekonomisk utveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
för 2018 uppgick till 340,2 mnkr att jämföra med 
nettobudgeten på 342,1 mnkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 7,9 mnkr eller cirka 2,4 
procent mellan åren 2017 och 2018. De största netto-
kostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar 
som uppgår till cirka 6,3 mnkr samt är ett resultat av 
volymökningar i verksamheterna. 

Antalet anställda under 2018 har minskat från 632 till 
611. Minskningen beror främst på rekryteringsutma-
ningen och att flera kvalificerade tjänster står vakanta 
samt att de tjänster som riktas mot asyl minskas i takt 
med statsbidragen.

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme 
för 2018 uppgick till 5,3 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. Inköp av skolmöbler är den enskilt 
största investeringen på 2,7 mnkr. I övrigt utgörs de 

största investeringsobjekten av data/elnät (0,5 mnkr) 
och kök/städ (0,4 mnkr). 

Nämndens totala investeringskostnader för året 
uppgick till 4,5 mnkr. 

Måluppfyllelse
Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål. 
Elevernas måluppfyllelse för 2018 jämfört med 
föregående år har ökat både i årskurs 6 och i årskurs 
9. Andelen elever som når målen i samtliga ämnen i 
årskurs 6 är 86,3 procent och föregående år var det 
71,4 procent. I årskurs 9 har andelen elever som nått 
målen i alla ämnen ökat från 70 procent till 73 procent. 
Även resultaten på de nationella proven visar en 
ökande trend.

Inom några områden har ambitionsnivån för 2018 inte 
kunnat nås fullt ut. Nämndens mål att andel ekologiska 
livsmedel skall vara minst 27 procent har inte nåtts. 
Utfall 2018 är 17 procent. Måltidsverksamheten fick 
inför 2018 ett mindre budgettillskott än som först 
var föreslaget. Orsaken var att barn- och utbildnings-
nämnden inför budget 2018 omfördelade 0,3 mnkr 
från måltidsverksamheten till fritidsgårdsverksam-
heten. Därtill har verksamheten under våren 2018 haft 
oförutsedda omställningskostnader gällande köket på 
Beateberg. För att komma i budgetbalans 2018 har 
inköpen av ekologiska livsmedel minskat.

Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som 
sökt Strömstad Gymnasium var 2018 70 procent i jäm-
förelse med 2017 års utfall på 85 procent. Nämndens 
målsättning 2018 var 80 procent.

BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Biblioteksverksamhet 5 474 5 799 325
Kulturskolan 2 867 2 952 85
Förvaltningsgemensam verksamhet 10 845 11 353 508
Särskola/Särvux 8 559 8 584 25
Måltid 34 806 34 475 -334
Städ 10 588 10 429 -159
Skolskjuts 9 745 9 700 -45
Grundskola/Förskoleklass 108 102 107 750 -352
Resurscentrum 17 034 19 445 2 411
Gymnasium 42 285 40 255 -2 030
Kommunal vuxenutbildning 6 714 7 182 468
Förskole- och fritidsverksamhet 83 624 84 183 559
Förändring semesterlöneskuld 701 0 -701
Lägre arbetsgivaravgift för äldre -1 102 0 1 102

Summa 340 243 342 107 1 860
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Bengt Bivrin  
Förvaltningschef: Michael Olsson
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och 
tillsyn inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Nämnden 
ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst.

MILJÖ - OCH BYGGNÄMNDEN
Belopp i tkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen 7 218 7 059 -159
Planering, granskning, mätning 2 194 2 920 726
Miljö- och hälsoskydd 3 106 3 539 433
Räddningstjänst 17 029 16 928 -101
Bygg 2 359 1 469 -890

Summa 31 905 31 915 10

Ekonomiskt resultat för 2018
Miljö- och byggnämndens resultat för 2018 är ett 
mindre överskott mot budget. Nämnden har haft flera 
vakanta tjänster under året vilket för planavdelning 
och miljö- och hälsoskyddsavdelningen har bidragit 
till överskott mot budget. Räddningstjänsten gör ett 
underskott på 0,1 mnkr på grund av högre personal-
kostnader än budgeterat. Detta förklaras av de många 
skogsbränderna under sommaren och svårigheter att 
bemanna stationen i Skee. Antalet bygglovsansökningar 
har minskat under året vilket avspeglar sig i intäkterna 
för byggavdelningen som är cirka 1,3 mnkr lägre än 
föregående år. 

Verksamheten under 2018
En stor del av nämndens verksamhet utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, 
exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen 
om skydd mot olyckor.

Förvaltningens kvalitetsarbete uppvisar goda resultat. 
Vi är extra stolta och glada över att miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen under 2018 hamnade i topp 
enligt branschorganisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting mätning av kommuners service. Vi har även 
klättrat i ranking vad gäller plan- och byggavdelningens 
myndighetsutövning. I 2018 års KKiK- mätning 
(Kommuners Kvalitet i Korthet) hamnar Strömstad på 
plats 25 bland 152 deltagande kommuner vilket var en 
förbättring från plats 60 år 2016. Det visar att vi har 
en god servicenivå och att vi på ett tillfredställande 
sätt kan kommunicera med verksamheterna och få 
förståelse för den myndighetsutövning vi har i uppdrag 
att utföra.

Under 2018 har fyra detaljplaner godkänts av miljö- och 
byggnämnden för antagande, färjeterminalen, Nyckleby 
1:33, Lilla Åseröd och Myren. Tillsammans kan de ge ett 
tillskott på 350 bostäder. 

Räddningstjänsten har haft ett arbetsamt år med 
skogsbränder även om vi lokalt klarat oss bra. År 2018 
gav åter igen nytt rekord vad gäller antalet larm.

Måluppfyllelse
Av nämndens tolv mål har sex mål uppfyllts. Fem 
av målen bedöms som delvis uppfyllda och ett mål 
bedöms som ej uppfyllt.

Målet för 2018 var att tillskapa 200 byggrätter. Under 
året har detaljplanen för Myren antagits i både 
miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktige. 
Detaljplanen ger byggrätter för cirka 250 boendeen-
heter. Det finns förutsättningar att även planen för Lilla 
Åseröd antas, vilket skulle ge ytterligare byggrätter för 
130 boendeenheter. Ingen av planerna har ännu vunnit 
laga kraft, men har godkänts för antagande av miljö- 
och byggnämnden. Detta ger sammanlagt 380 stycken 
nya byggrätter vilket överstiger målet för 2018. 

Nämnden har haft en hög personalomsättning under 
året och flera nya medarbetare har rekryterats. 
Medarbetarenkäten visar dock på goda resultat och 
nämnden har en fortsatt låg sjukfrånvaro. 

Nämnden har tidigare arbetat aktivt med att förbättra 
kundservicen till kommunens invånare. Årets 
mätningar i KKiK och Insiktsmätningen visar på goda 
resultat. En analys av överklagande ärende ger även en 
indikation på att nämnden har en hög rättssäkerhet i 
sin myndighetsutövning. 
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Tekniska nämnden

Ordförande: Åsa Torstensson  
Förvaltningschef: Roland Kindslätt 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och vägunderhåll, parker natur- och grön-
områden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av annan nämnd 
eller bolag, kommunens hamnverksamhet, Näsinge flygplats samt det lokala trafiksäkerhets-
arbetet. Nämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avlopps-
försörjning, hantering av avfall samt fjärrvärmeverk.

TEKNISKA NÄMNDEN Belopp i tkr
Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -3 402 -2 977 -425
Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats -17 710 -14 722 -2 988
Allmän platsmark -2 769 -3 537 768
Sidoordnad verksamhet, GS, bilpool m.m. -131 -64 -67
Service och inköp, fordon, maskiner -2 078 -2 598 520
Allmän markreserv 540 -1 721 2 261
Allmän renhållning -2 934 -2 396 -538
Hamnverksamhet 15 066 12 206 2 860

Skattefinansierad verksamhet -13 418 -15 809 2 391Ekonomiskt resultat 2018
Tekniska nämndens resultat för 2018 visar ett överskott 
på knappt 2,4 mnkr. Trots att nämndens totala resultat 
är positivt finns budgetavvikelser som både är positiva 
och negativa inom verksamheterna. Den största 
positiva avvikelsen finns inom allmän markreserv och 
hamnverksamheten. Större negativ budgetavvikelse 
finns inom gatuverksamheten.

Gatuverksamheten visar ett underskott på knappt 
3,0 mnkr. Detta förklaras av planerad renovering av 
linfärjan Kosterlänken som görs vart femte år. Det har 
även funnits ett behov av att göra mer beläggnings-
arbete på kommunens vägar än planerat på grund av 
den långa och kalla vintern som medfört hårt slitage på 
vägarna. 

Verksamheterna inom den allmänna markreserven 
visar ett överskott på drygt 2,2 mnkr. Detta förklaras 
av att skogsvårdsverksamheten uppvisar ett positivt 
resultat som förklaras av en gynnsam avverkning samt 
minskade kostnader för gallring, återplantering och 
övrigt underhåll. 

Hamnverksamheten visar ett överskott på drygt 2,8 
mnkr, vilket kan förklaras av ökade intäkter från rede-
rierna.  Utvecklingen av resandet i färjetrafiken visar på 
fortsatt hög andel av passagerare och fordon och under 
2018 passerade passagerarantalet 1,4 miljoner. 

Verksamhet under 2018
En stor del av nämndens arbete har under 2018 
präglats av flera stora projekt däribland ombyggna-
tionen av färjeläget som krävt tid och resurser från 
verksamheten. Uppgraderingsarbetet har medfört att 
en ny större ramp kommit på plats, ett nytt trapptorn 
samt en större trossbrygga. Detta görs för att kunna ta 
emot rederiernas nya större miljövänligare fartyg. 

Ytterligare projekt som pågått 2018 är byggnationen 

av ny kommunal kajanläggning och byggnad till 
Kustbevakningen. Delar av den kommunala kajanlägg-
ningen ska även nyttjas av externa aktörer som idag 
finns på Torskholmen. 

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete i centrum med 
fokus på kommunens medborgare och besökare där 
ytterligare en etapp på strandpromenaden färdigställts. 
Dessutom har det etablerats gång- och cykelväg vid 
Myrängsvägen och belysning på gång- och cykelväg 
mellan Ånneröd och Seläter camping.

Under 2018 har det pågått en genomlysning av 
förvaltningens organisation som utmynnat i en mindre 
omorganisation som genomförs under 2019. Syftet har 
varit att förtydliga uppdrag och ansvarsfördelning, öka 
det interna och externa samarbetet och förbättra den 
administrativa hanteringen som myndighetsutövningen 
medför. 

Måluppfyllelse 
Av nämndens 18 mål har tio uppfyllts helt, sju mål är 
delvis uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt. Målet som 
ej är uppfyllt gäller inköp av biogasdriven sopbil till 
renhållningen som skjuts till 2019 för att vidare utreda 
frågan avseende lämpligt drivmedel.  

Nämnden har arbetet med mål utifrån kommunfull-
mäktiges övergripande mål om fossiloberoende 2030. 
Målet etablering av biogastankställe har uppfyllts. 
Tankstället invigdes 8 november. 

Vidare har nämnden arbetat med åtgärder i 
stadsrummet under samlingsnamnet centrumplan 
där etablering av cykelväg från nedre bron fram 
till Oscarsplatsen och uppförande av nytt räcke vid 
Strömsån har genomförts. Mål för 2018 har även varit 
säkrare skolvägar och trafiklösningar där fokus har legat 
på att se på trygghetsaspekten och trafiksituationen 
inom utvalda områden.  

Skattefinansierad verksamhet
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Avgiftsfinansierad verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande: Åsa Torstensson  
Förvaltningschef: Roland Kindslätt 

TEKNISKA NÄMNDEN - Vatten och avloppsverksamhet Nettokostnader

Belopp i tkr    2015 2016 2017 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 51 024 53 905 61 980 64 668
Verksamhetens kostnader -42 238 -46 838 -49 127 -53 648
varav personalkostnader*) -11 892 -13 119 -12 845 -14 786
Verksamhetens nettokostnad 8 786 7 067 12 853 11 020
Finansiella intäkter 16 0 0 0
Finansiella kostnader -6 468 -3 587 -4 320 -4 888

Årets resultat 2 334 3 480 8 533 6 132

TEKNISKA NÄMND - Avfallsverksamheten Nettokostnader

Belopp i tkr    2015 2016 2017 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 30 132 30 190 29 940 33 904
Verksamhetens kostnader -27 855 -27 432 -28 006 -30 429
varav personalkostnader*) -7 191 -8 048 -8 447 -9 568
Verksamhetens nettokostnad 2 277 2 758 1 934 3 475
Finansiella intäkter 2 0 0 0
Finansiella kostnader -549 -393 -324 -337

Årets resultat 1 730 2 365 1 610 3 138

TEKNISKA NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten Nettokostnader

Belopp i tkr    2015 2016 2017 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 2 583 2 379 2 288 2 555
Verksamhetens kostnader -2 046 -2 013 -1 885 -2 002
Verksamhetens nettokostnad 537 366 403 553
Finansiella intäkter 1 0 0 0
Finansiella kostnader -168 -58 -29 -77

Årets resultat 370 308 374 476

Vatten- och Avloppsverksamheten 
Ekonomiskt resultat 2018
Verksamheten visar ett överskott på 6,1 mnkr för 2018 
jämfört med ett budgeterat överskott med 10,7 mnkr. 
Orsaken till det budgeterade överskottet är en med-
veten taxehöjning av vatten- och avloppsavgifterna med 
fem procent. Detta för att förstärka investeringsfonden 
som ska finansiera kommande års stora investeringar, 
framför allt utbyggnationen av Österröd. Det medför 
en jämnare taxeutveckling för att utvika onödigt stora 
taxehöjningar för kollektivet under de kommande åren

Avvikelsen mot budget kan förklaras av högre 
kostnader för el, kemiska produkter, provtagningar 
samt övertidstimmar framför allt på grund av projekten 
ombyggnationen av avloppsreningsverket på Österröd 
samt byggnation av vatten- och avloppsledningar i 
Flöghult. Dessutom har den varma sommaren påverkat 
vattenförbrukningen då kommunen gick ut med 
bevattningsförbud, vilket medfört lägre intäkter. Under 
2018 har det producerats 100 000 kubikmeter mindre 
vatten än tidigare år. 

Verksamhet 2018
Under 2018 har ombyggnationen av avloppsrenings-
verket på Österröd fortsatt, vilket krävt tid och resurser 
från verksamheten. Projektet följer uppsatt tidsplan och 
budget.  Ombyggnationen görs för att klara kom-
munens ökade befolkningsmängd och ökande miljökrav.   

Projektet dubblering av råvattenledning från Färingen 
har påbörjats och projekteringen är i gång. 

Avfallsverksamheten 
Ekonomiskt resultat 2018
Verksamheten uppvisar ett överskott med drygt 3,1 
mnkr för 2018. Avvikelsen mot budget kan framför allt 
förklaras av ökade intäkter inom avfallshanteringen 
genom att stora mängder osorterat avfall inkommit från 

rivningsarbeten. Dessutom medförde det fortsatt höga 
priset på metallskrot ökade intäkter under hela 2018. 
Verksamhetens driftkostnader har ökat med 2,6 mnkr, 
vilket kan förklaras av det ökade inflödet av avfall. 
Dessutom har kostnaderna höjts avseende hantering 
och transport av vissa fraktioner av avfall.  

Överskottet fonderas mot verksamhetens inves-
teringsfond som ska medfinansiera kommande 
investeringar. 

Verksamhet 2018
Under 2018 har verksamheten fortsatt arbetet med 
konverteringen från sopsäck till sopkärl. Tätorten 
Strömstad, Koster och snart även det södra distriktet 
är helt klart. En förstudie på införande av matavfall har 
genomförts under 2018. Det beräknas en projekttid 
på tre år för införande av matavfallsinsamling i hela 
kommunen 

Fjärrvärmeverksamheten 
Ekonomiskt resultat 2018
Verksamheten uppvisar ett överskott med knappt 0,5 
mnkr för 2018. Avvikelsen mot budget kan förklaras 
av ökade intäkter under 2018 och lägre kostnader för 
underhåll än beräknat. 

Investeringsfonden i verksamheten 2018 redovisar ett 
överskott på knappt 0,8 mnkr. Fonden tas i beaktan 
inför kommande års taxesättning. 

Verksamhet 2018
Under 2018 har fjärrvärmeverket fungerat bra. Det 
har inte krävts några större underhållskostnader. Den 
långa och kalla vintern medförde ett ökat tryck på 
fjärrvärmepannan och eldning av pellets och olja har 
varit var nödvändigt. 
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Redovisning nämnder och bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Anders Olsson 
VD Göran Wallo

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommun helägt bolag. 
Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyres-
bostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. 
Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förvaltad yta utgör per 
bokslutsdagen:  

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

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

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

Vision
Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i 
Strömstad genom att: 

• Skapa trygghet för kunden 
• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett 

samhällsperspektiv 
• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet 

bostäder kan förverkligas  
• Främja möjligheterna för unga att få en bostad  
• Göra det enkelt för kunden att vara kund 

 

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens 
förvaltningar.  

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett 
utbud av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad 
soliditet och därigenom nå en långsiktigt effektivare och tryggare 
finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget uppnår målet för det ekonomiska resultatet trots inlösen av 
räntederivat i slutet av året. Soliditeten försätter att öka och är nu på 
10,4 procent (10,0 procent föregående år), målet om en årlig ökning 
med 0,5 procentenheter uppnås därmed inte.  

Årets verksamhet
Strömstadsbyggens upphandlingar av bostadsbyggandet 
har blivit uppmärksammat på nationell nivå där begreppet 
”Strömstadsmodellen” omnämns i många sammanhang. 

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

Bolaget har som ett av fem SABO-bolag deltagit i arbetet att ta fram 
en digital Agenda för alla SABO företag (313 stycken med cirka 900 
000 lägenheter). Arbetet fortsätter som ett  3- årigt projekt där cirka 
100 bolag är med och tar fram gemensamma lösningar för digitali-
serade tjänster för våra hyresgäster. 

Under året har beslut om att övergå till miljövänliga bilar fattats. 
Övergången kommer att ske 2019. Bolaget har även förlängt sitt 
elavtal vilket innebär att bolaget förbinder sig att endast köpa grön el.

Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med kommunens kommunika-
tionsavdelning för att utveckla den interna och externa kommunika-
tionen med framtagande av gemensamt material. 

Bolaget har fortsatt sina underhållsåtgärder där stamrenoveringarna i 
kvarteret. Skepparen har prioriterats.   

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

Hyresförhandlingar
Strömstadsbyggen tecknade ett 3-årigt hyresavtal med hyresgäst-
föreningen för år 2016 – 2018. Hyresökningen blev 0,85 procent för 
2018. För år 2019 blir hyreshöjningen 1,8 procent från mars månad.

Utsikter för framtiden
Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 
och målet är att bli 15 000 innevånare.  

Visionen ger en tydlig inriktning på planeringen för bostadsbyg-
gandet där hyresrätten har en central roll för befolkningsökningen. 
Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara hög 
medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är mer måttlig.  
Kommunen har beslutat om en bostadsförsörjningsplan som tagits 
fram i samarbete med bolaget. Byggbranschen är i en högkonjunktur 
som leder till kraftiga prisökningar och det är en stor utmaning för 
bolaget då det förutom höga priser är svårt att få anbud som är 
konkurrenskraftiga.   

För att uppnå visionen om att bli en fossiloberoende kommun 
kommer bolaget möta ett antal utmaningar och ett första arbete har 

påbörjats för att gå över till el/biogasbilar i verksamheten. 

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen kommer att påverka bolagets 
arbetssätt och samhällsnyttiga tjänster kommer att utvecklas till nytta 
för våra hyresgäster. Bolaget kommer därför att behöva utveckla 
kunnandet och förståelsen för digitaliseringen. Dotterbolaget AB 
StrömstaNET kommer att ha en viktig roll i digitaliseringen av våra 
fastigheter.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 5,0 mnkr. Årets resultat 
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 3,5 mnkr. 

Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat tack vare de investeringar 
som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter 
har färdigställts med ett gott ekonomiskt resultat.  

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
År    2018 2017

Nettoomsättning (mnkr) 137,2 136,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           5,0 7,9

Res. i % av nettoomsättningen 3,7 5,8

S:a eget kapital (mnkr) 92,9 89,5

Balansomslutning (mnkr) 947,2 946,8

Låneskulder totalt (mnkr) 815,7 815,7

Soliditet (%)                                10,4 10,0

Antal bostäder 1 604 1 604

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserad vinst   67,8 mnkr   
Årets resultat   3,5 mnkr   
Tillgängliga vinstmedel 71,3 mnkr  

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår:  
att i ny räkning överförs  71,3 mnkr  
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Redovisning nämnder och bolag

Styrelseordförande Erland Lundqvist 
VD Erland Lundqvist 

AB Strömstads Badanstalt

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. 

Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- friskvård- och 
folkhälsoarbete. 

Bolaget har även till uppgift att ansvara för driften av idrottsanlägg-
ningar samt administrera tidsbokningar.

Affärsidé
Strömstads Badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning 
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation, 
friskvård och folkhälsa. 

Bad- och friskvårdsverksamheten ska upplevas som en varm och 
positiv mötesplats där kunderna har högsta prioritet och alltid är 
nöjda med det som erbjuds i form av utbud och kvalité.  

Mål 
Att vara Strömstadsbornas viktigaste aktör för att erbjuda friskvård till 
alla åldrar.                                                           

• Särskilt fokus på de grupper som inte är med i idrottsföreningar 
samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.                             

• Erbjuda riktade tränings och friskvårdsinsatser till föreningars 
behov.

• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder till 
funktionell träning och trivsel.

• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas 
utifrån kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella 
träningsmetoder.

• Hög servicegrad och professionellt bemötande av kunder är 
viktiga framgångsfaktorer.

• Måltal för antalet besökande är mer än 70 000 per år
• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna 

lokalerna. 

Att erbjuda bad och simundervisning till boende och besökare i 
Strömstad. 

• Samtliga barn i årskurs 5 ska vara simkunniga
• Bad och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar 

samt simträningsmöjlighet för allmänhet 
• och simförening. Måltal för antalet badande är mer än 50 000 

besökare per år.

• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurorten Strömstad 
och ska aktivt bidra till bad och friskvårsverksamheter 
för boende och besökare i Strömstad. Gruppträning och 
gemensamhetsaktiviteter anordnas i anslutning till kallbadhuset 
i första hand under sommarmånaderna. Måltal för antalet 
besökare är mer än 10 000 och antalet gruppträningar mer än 
50 per säsong.

Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksamheter, 
föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och 
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur och 
fritidslokaler.

• Uppnå målen i vision 2030.

Måluppfyllelse 

Bad och Friskvård 
Antalet medlemmar och besökare har ökat under året. Den aktivitet 
som växer mest är olika typer av gruppträning. I det övergripande 
uppdraget att bedriva bad-, sim- och friskvårdverksamhet samt 
främja simkunnighet, rekreation och friskvård har bolaget uppfyllt de 
uppsatta målen.  

Serviceuppdrag Aktivitet Strömstad 
Bokning och service till Nordbyhallen och övriga gymnastikhallar har 
fullföljts enligt mål och uppdrag. 

Bolaget har fått ett gott gensvar från brukarna. Ett inställt evenemang 
under sommaren försämrade intäktssidan.

Serviceuppdrag fritidsanläggningar 
Under året tog bolaget över verksamhetsuppdrag avseende Lionshov 
och Strömsvallen. 

Servicemässigt har målen uppfyllts och brukarna är nöjda med 
genomförandet.  

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Den 1 juli tog bolaget över verksamhet från AB Strömstadslokaler. 

Verksamhetsuppdraget innebär drifts- och serviceansvar för Lionshov 
och Strömsvallen. 

Under hösten har bolaget även fått ett serviceuppdrag avseende 
verksamheten på Kulturhuset Skagerack. 

Den planerade renoveringen av simhallen har flyttats fram. 
Renoveringen är planerad att påbörjas under september 2019.  
   

Utsikter för framtiden 
Strömstads Badanstalt kommer under år 2019 sträva efter att 
bibehålla den höga kvalitén och samtidigt utveckla nuvarande och 
nya verksamhetsområden genom att samarbeta med lokala aktörer 
och koncernen Strömstads kommun. Under 2019 kommer det nya 
serviceuppdraget och renoveringen av bassängen att vara prioriterat. 
För bad- och friskvårdsverksamheten är det viktigt att kunna erbjuda 
medlemmar och övriga kunder hög service under renoveringsarbetet 
av bassängen. Renoveringen och det nya verksamhetsuppdraget ses 
som positivt av personal och styrelse då det ger möjlighet att utveckla 
bolaget och dess verksamhet. Renoveringen av bassängen kommer 
att medföra en hyreshöjning 2020 som i dagsläget är okänd. 

Verksamheterna har under året jobbat intensivt med kostnadsbe-
sparingar. För att ytterligare utveckla verksamheten och möjliggöra 
investeringar i utrustning kommande år krävs att detta utrymme 
skapas främst genom ökade intäkter.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr. Minskade 
intäkter till följd av den varma och torra sommaren samt ett inställt 
evenemang i Nordbyhallen påverkade resultatet negativt.  

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
År    2018 2017

Nettoomsättning (mnkr) 8,9 8,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           0,0 0,2

Soliditet (%)                                17,9 20,0

Vinstdisposition
Medel att disponera:

Balanserad vinst   0,2 mnkr   
Årets resultat   0,0 mnkr  

   0,2 mnkr   
Förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning 0,2 mnkr

   0,2 mnkr
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Redovisning nämnder och bolag

AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande Peter Heie 
VD Göran Wallo

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

Skollokaler   45 537 kvm    

Idrotts- och fritidslokaler  10 823 kvm 

Kontorslokaler   5 988 kvm 

Övriga lokaler   14 948 kvm  

   77 296 kvm 

 

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. 
Förvaltningen skall ske i sådan form och med en service- och kvali-
tetsnivå 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
Målet för det ekonomiska resultatet uppfylls även med inlösen av 
räntederivat i slutet av året. Målet med en ökande soliditet klaras 
inte på grund av stora investeringar på 91 mnkr i framförallt lokaler 
avsedda för skolan.   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ett antal lokalutredningar har under året genomförts för kommunens 
lokalbehov och omflyttningar pågår i lokalbeståndet där fastigheten 
Mekanikern 1 är en viktig del i det pågående arbetet.  

Under året har byggnationen av två identiska förskolor på-
börjats och planeras att färdigställas i början av 2019. Det är 6 

förskoleavdelningar i Skee och ytterligare 6 förskoleavdelningar på 
Ånneröd. Skolan i Skee har byggts ut med fyra skolsalar, lokalerna 
togs i bruk i samband med skolstarten inför höstterminen. 

Badhusfastighetens simbassäng har fortsatt att belastas med extra 
kostnader på grund av de stora underhållsbehoven i avvaktan på 
starten av en större renovering.   

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads kommun hade en hyres-
höjning om 1,5 procent under år 2018. Övriga hyror följer sedvanlig 
reglering enligt KPI.  

Utsikter för framtiden
Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt 
för uppkomna vakanser. Under 2019 bedöms risken för vakanser 
öka i och med kommunens åtgärder för kostnadsminskningar för 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  Volymen 
för flyktingmottagandet har minskat och leder till ett minskat behov 
av lokaler.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,2 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 2,9 mnkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
År    2018 2017

Nettoomsättning (mnkr) 72,1 70,7

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           4,2 1,9

Res. i % av nettoomsättningen 5,8 2,8

Balansomslutning (mnkr) 540,8 441,5

Soliditet (%)                                9,7 11,2

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst  44,4 mnkr  
Årets resultat  2,9 mnkr  
Tillgängliga vinstmedel 47,3 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår 
att i ny räkning överföres 47,3 mnkr 
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Redovisning nämnder och bolag

AB StrömstadsNET
Styrelseordförande Anders Olsson 
VD Göran Wallo

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget uppvisar ett bra resultat vilket är tillfredsställande då 
investeringsnivån har varit hög. StrömstaNETs mål om 5 000 
anslutningar fram till år 2020 har redan uppfyllts under detta år. Det 
övergripande målet för kommunen är att 90 procent av invånarna 
ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling om 100 mb till 2020, det 
målet är nära att uppnås i och med fiberföreningarnas utbyggnad på 
landsbygden. Bolaget stöttar de lokala fiberföreningarna i Strömstad 
med nodpunkter och kompetens kring fibernät. Under året har Södra 
Strömstads fiberförening fullföljt driftsättning av hela sitt nät för cirka 
850 anslutna medlemmar. Föreningen är den största i Bohuslän. 

Bolaget har under året fortsatt byggnationen av fibernät på Rossö 
efter en förfrågan från den tidigare lokala fiberföreningen.  

I Strömstads centrum närmar sig småhusutbyggnaden cirka 100 
procent och endast några mindre områden återstår.  

En radiolänkanslutning till Kosteröarna har etablerats under året och 
AB Strömstadsbyggens lägenheter och Kommunens lokaler på Nord- 
och Sydkoster är anslutna till fibernätet. Anslutningarna har fungerat 
över förväntan under året och projektering för att bygga ett fibernät 
till resterande delar på Koster har påbörjats och byggnation planeras 
att starta hösten 2019. 

Bolaget har etablerat en nodpunkt för AB NetWest i Strömstad under 
året och knutit samman bolagets stadsnät med Västgötaringen som 
administreras av AB NetWest. Detta ökar möjligheterna till flera 
regionala och nationella affärer i StrömstaNET:s stadsnät. 

Utsikter för framtiden
Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och har goda möjligheter att 
utveckla verksamheten i och med den digitalisering som pågår 
i samhället. Ett samarbete pågår med målsättning att göra en 
samförläggning av sjökabel till grannkommunen Hvaler i Norge som 
skulle skapa förutsättningar för en redundans över nationsgränsen.  

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,6 mnkr. Årets 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,3 mnkr. 

Målet för det ekonomiska resultatet är uppfyllt för året. 
Soliditetsmålet om en årlig ökning med 0,5 procentenheter uppfylls 
inte på grund av investeringstakten i utbyggnaden.

Vinstdisposition
Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/behandling av 
förlust

Balanserad vinst   5,7 mnkr  
Årets resultat                                0,3 mnkr 
Tillgängliga vinstmedel             6,0 mnkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
balanseras i ny räkning.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
År    2018 2017

Nettoomsättning (mnkr) 8,5 7,4

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           0,6 0,9

Soliditet (%)                                6,1 6,0

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Anders Olsson 
VD Göran Wallo

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

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

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst        0 mnkr 
Årets resultat                                          0 mnkr 
Tillgängliga vinstmedel                          0 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår 
att i ny räkning överföres                      0 mnkr

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
År    2018 2017

Nettoomsättning (mnkr) 2,9 2,8

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           0 0

Soliditet (%)                                9,3 11,1
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Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 2018

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 40,1 37,2 32,7 30,0 15,0
Skattekostnad 3,5 2,6 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar 75,0 79,1 30,4 33,7 35,6
Justering för realisationsvinst/-förlust 9 0,0 0,0 -0,2 -2,4 0,0
Justering för förändring pensionsavsättning 4,0 7,0 4,0 7,0 46,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -3,6 -4,1 0,0 0,0 7,0
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 119,1 121,8 66,9 68,3 104,2
Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet -9,3 -3,9 -9,3 -3,9 0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -8,7 12,5 -3,4 8,3 0,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 59,3 14,7 75,2 42,7 -15,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 160,5 145,0 129,5 115,4 89,2
INVESTERINGAR
Inköp av materiella tillgångar -219,9 -412,7 -141,8 -284,4 -119,2
Avyttrade materiella tillgångar 2,4 2,1 0,9 2,2 0,0
Inköp av finansiella tillgångar -7,6 0,0 -7,6 0,0 0,0
Avyttrade finansiella tillgångar 0,0 43,4 0,0 43,4 0,0
Aktieägartillskott 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -219,6 -367,1 -148,6 -238,8 -119,2
FINANSIERING
Utökat utnyttjande kontokredit*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskat utnyttjande kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återbetald utlåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristig upplåning 40,0 230,0 0,0 130,0 0,0
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder 20,0 12,8 20,0 12,8 30,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60,0 242,8 20,0 142,8 30,0
Årets kassaflöde 0,9 20,7 0,9 19,5 0,0
Likvida medel vid årets början 30,8 31,7 15,8 16,7 0,0
Likvida medel vid årets slut 31,7 52,4 16,7 36,2 0,0

Koncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 2018

Verksamhetens intäkter 1 381,5 381,4 291,7 296,1 315,8
varav jämförelsestörande poster 3 0,9 2,2 0,9 2,2 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -950,9 -978,0 -956,1 -982,2 -1 010,6
varav jämförelsestörande poster 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -75,1 -79,1 -30,4 -33,7 -35,6
Verksamhetens nettokostnader -644,5 -675,7 -694,8 -719,9 -730,4
Skatteintäkter 5 524,6 535,4 524,6 535,4 537,5
Kommunalekonomisk utjämning 6 198,4 207,1 198,4 207,1 206,3
Finansnetto 7 -34,8 -27,1 4,4 7,3 1,6
varav jämförelsestörande poster 3 0,7 0,2 0,7 0,2 0,0
Resultat före extraordinära poster 43,7 39,8 32,7 30,0 15,0
Skatt -3,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8 40,1 37,2 32,7 30,0 15,0

Koncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2017 2018 2017 2018 2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar: 10
Mark, byggnader o tekniska anläggn 1 941,0 2 085,4 581,4 703,3 0,0
Maskiner och inventarier 55,0 56,9 52,5 54,1 0,0
Pågående arbeten 38,5 225,9 14,0 141,0 0,0
Summa materiella anläggningstillgångar: 2 034,5 2 368,3 647,8 898,4 754,0

Finansiella anläggningstillgångar: 11
Aktier, andelar, bostadsrätter 11,9 11,9 57,1 57,1 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar: 13,8 13,8 59,0 59,0 61,0
Summa anläggningstillgångar 2 048,3 2 382,1 706,8 957,4 815,0

Omsättningstillgångar
Förråd 12 2,2 2,2 1,6 1,7 0,0
Exploateringsverksamhet 13 68,5 72,4 68,5 72,4 0,0
Kortfristiga fordringar 14 98,6 84,8 83,2 74,8 120,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 105,2 106,8 105,2 106,8 127,0
Kortfristiga placeringar 16 70,0 25,2 70,0 25,2 0,0
Kassa och bank 17 31,7 52,4 16,7 36,2 0,0
Summa omsättningstillgångar 376,2 343,8 345,2 317,1 247,0
Summa tillgångar 2 424,5 2 725,8 1 052,0 1 274,5 1 062,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 18 641,2 678,4 538,5 568,5 539,0
därav årets resultat 40,1 37,2 32,7 30,0 15,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 71,0 78,0 71,0 78,0 79,0
Uppskjuten skatt 20 18,9 20,3 0,0 0,0 0,0
Övriga avsättningar 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 91,0 99,7 71,0 78,0 79,0
Skulder
Långfristiga skulder 21 1 403,0 1 645,8 143,3 286,1 244,0
Kortfristiga skulder 22 289,2 301,9 299,2 341,8 200,0
Summa skulder 1 692,2 1 947,8 442,5 628,0 444,0
S:a eget kapital, avsättningar och skulder 2 424,5 2  725,8 1 052,0 1 274,5 1 062,0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 23 248,6 247,1 248,6 247,1 241,2
Borgensförbindelser 24 5,5 8,5 1 264,8 1 367,8 0,0

Soliditet enligt balansräkning 26,4% 24,9% 51,2% 44,6% 50,8%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 16,2% 15,8% 27,6% 25,2% 28,0%

Koncernen Kommunen Budget
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Not 1 Verksamhetens intäkter 2017 2018 2017 2018

Försäljningsintäkter 16,2 16,3 7,8 7,5
Gransknings- och tillsynsavgifter 6,4 6,2 6,4 6,2
Konsumtionsavgifter 75,9 79,5 89,0 94,2
Parkeringsavgifter 6,4 5,8 6,2 5,7
Hamnavgifter 31,2 32,1 31,2 32,1
Daghemsavgifter 11,3 11,4 11,3 11,4
Äldreomsorgsavgifter 11,0 12,0 11,0 12,0
Felparkeringsavgifter 0,5 0,4 0,5 0,4
Bidrag 79,9 68,6 79,9 68,6
Försäljning av verksamhet 12,4 12,0 12,4 12,0
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 5,9 6,5 5,9 6,5
Projektintäkter 7,0 9,2 7,0 9,2
Hyresintäkter 138,9 143,7 19,8 22,1
Övriga intäkter -11,1 -12,5 13,7 17,9
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning -10,5 -9,7 -10,5 -9,7
Summa 381,5 381,4 291,7 296,1

Koncernen Kommunen

Not 3 Jämförelsestörande poster 2017 2018 2017 2018

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,9 2,2 0,9 2,2
Finansnetto
Realisationsvinst Öhman fonder 0,7 0,2 0,7 0,2

Koncernen Kommunen

Not 2 Verksamhetens kostnader 2017 2018 2017 2018

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 605,5 616,1 578,4 587,7
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 3,0 6,1 3,0 6,1
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 33,2 32,2 30,8 29,5
Personalsociala avgifter 5,7 9,8 5,7 9,8
Arvode förtroendevalda 4,8 5,1 4,8 5,1
Pensionsutbetalningar till pensionärer 11,1 12,1 11,1 12,1
Lokalhyror -2,2 -0,1 91,6 94,4
Övriga lokalkostnader 85,3 94,7 14,5 19,5
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 2,9 4,7 2,9 4,7
Transfereringar och bidrag 20,6 19,2 20,6 19,2
Köp av verksamhet 57,9 54,7 57,9 54,7
Konsulttjänster 6,4 6,3 14,1 14,9
Diverse främmande tjänster 19,4 18,6 19,4 18,6
Tele- och datakommunikation, porto 3,4 3,6 3,4 3,6
Hotell- och resekostnader, transporter 19,2 19,4 19,2 19,4
Material 43,5 44,1 43,5 44,1
Projektkostnader 8,2 9,5 8,2 9,5
Entreprenader 9,6 9,7 9,6 9,7
Övriga kostnader 13,3 12,1 17,2 19,5
Summa 950,9 978,0 956,1 982,2

Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader: 2017 2018 2017 2018

Leasingavtal transportmedel 3,4 3,4 11,6 10,6
Leasingavtal maskiner och inventarier 0,0 0,0 4,9 4,2
Lokalhyror 76,7 79,0 383,6 395,1

Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 och 5 år

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 2017 2018 2017 2018

Fastigheter och anläggningar 65,0 68,0 21,2 23,7
Maskiner och inventarier 10,1 11,0 9,2 10,0
Nedskrivning av anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 75,1 79,1 30,4 33,7

Not 5 Skatteintäkter 2017 2018 2017 2018

Egna skatteintäkter 526,6 538,2 526,6 538,2
Slutavräkning föregående år, korrigering 0,7 -1,9 0,7 -1,9
Slutavräkning innevarande år, preliminär -2,7 -0,8 -2,7 -0,8
Summa 524,6 535,4 524,6 535,4

Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift 2017 2018 2017 2018

Inkomstutjämning 175,2 181,3 175,2 181,3
Kostnadsutjämning -24,4 -23,2 -24,4 -23,2
LSS-utjämning -8,7 -8,6 -8,7 -8,6
Strukturbidrag 10,2 10,3 10,2 10,3
Regleringsavgift -0,1 0,0 -0,1 0,0
Regleringsbidrag 0,0 2,1 0,0 2,1
Generella bidrag från staten 11,8 8,7 11,8 8,7
Kommunal fastighetsavgift 34,4 36,5 34,4 36,5
Summa 198,4 207,1 198,4 207,1

Noter
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar 2017 2018 2017 2018

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 190,8 217,3 35.8 35,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 26,8 26,1 0,0 0,0
Försäljning och utrangering -0,3 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 217,3 243,4 35,8 35,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -21,8 -26,1 -1,6 -1,7
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -4,3 -5,0 -0,1 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -26,1 -31,1 -1,7 -1,8

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 191,2 212,3 34,0 34,0

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 425,4 2 600,4 689,7 804,6
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 187,7 185,1 114,9 144,4
Investeringsbidrag -9,4 0,0 0,0 0,0
Försäljning och utrangering -3,3 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 600,4 2 785,5 804,6 949,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -762,6 -824,4 -237,3 -257,2
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -28,6 -26,2 0,0
Årets avskrivningar -59,5 -61,7 -19,9 -22,4
Utgående ackumulerade avskrivningar -850,6 -912,4 -257,2 -279,6

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 1 749,7 1 873,1 547,3 669,4

MASKINER  OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 266,4 284,1 240,4 261,1
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 22,5 14,2 21,4 12,9
Försäljning och utrangering -4,8 -2,1 -0,7 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 284,1 296,2 261,1 274,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -222,5 -229,1 -198,9 -208,7
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 4,7 2,1 0,6 0,0
Årets avskrivningar -11,3 -12,3 -10,4 -11,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -229,1 -239,3 -208,7 -220,0

MASK O INV Utgående bokfört värde 55,0 56,9 52,5 54,1

PÅGÅENDE ARBETEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 40,0 38,5 8,5 14,0
Nyanskaffningar under året 197,6 408,5 141,3 284,4
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -199,7 -221,0 -136,3 -157,3
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 38,5 225,9 14,0 141,0
Summa 2 034,5 2 368,3 647,8 898,4

Not 7 Finansnetto 2017 2018 2017 2018

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 1,7 3,9 1,7 3,9
Utdelning värdepapper 1,3 0,9 1,3 0,9
Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor på likvida medel 0,2 0,2 0,1 0,2
Realisationsvinster/förlust omsättningstillgångar -0,7 0,2 -0,7 0,2
Övriga finansiella intäkter 3,6 4,4 3,6 4,4
Summa 6,1 9,6 6,0 9,6

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande poster 39,3 34,8 0,0 0,4
Bankkostnader 0,4 0,3 0,4 0,3
Ränta på intjänade pensionsförmåner 1,2 1,6 1,2 1,6
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,1 0,0 0,1
Summa 40,9 36,7 1,6 2,3

Koncernen Kommunen

Noter
Koncernen Kommunen

Not 8  Årets resultat 2017 2018 2017 2018

Avstämning av balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen 32,7 30,0
Avgår: samtliga realisationsvinster -0,9 -2,2
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld 0,0 0,0
Årets balanskravresultat 31,8 27,8

Not 9  Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 2017 2018 2017 2018

Justering för realisationsvinst/-förlust -1,9 -2,4 -0,2 -2,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1,7 -1,7 0,0 0,0
Summa -3,6 -4,1 -0,2 -2,4

Noter
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Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter m.m. 2017 2018 2017 2018

Aktier:
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 2,4 2,4
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 15,0 15,0
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 25,6 25,6
AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
SKL Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening 11,9 11,9 11,4 11,4
Förlagslån Kommuninvest 1,9 1,9 1,9 1,9
Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 13,8 13,8 59,0 59,0

Koncernen Kommunen

Not 12 Förråd 2017 2018 2017 2018

Förrådslagt material 1,9 1,7 1,5 1,4
Bränslelager 0,3 0,5 0,1 0,2
Summa 2,2 2,2 1,6 1,7

Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2017 2018 2017 2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 38,1 42,6 38,1 42,6
Nyanskaffning 4,5 0,6 4,5 0,6
Försäljning/realiserad vinst 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 42,6 43,2 42,6 43,2

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 42,6 43,2 42,6 43,2

Not 13 Exploateringsverksamhet 2017 2018 2017 2018

Exploatering Myren 0,3 0,3 0,3 0,3
Exploatering Canningområdet  16,6 19,3 16,6 19,3
Exploatering Mällbyhöjd     2,6 2,6 2,6 2,6
Exploatering DP Hålkedalen hamn 6,3 6,7 6,3 6,7
Exploatering Bojar/Grandalen       0,5 0,5 0,5 0,5
Exploatering Monelid/Seläter 0,9 0,9 0,9 0,9
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr 1:18 38,1 38,1 38,1 38,1
Exploatering Laholmen 0,4 0,4 0,4 0,4
Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8
Exploatering G:a Hällestrandsvägen 0,4 0,8 0,4 0,8
Övriga exploateringsprojekt 1,5 1,9 1,5 1,9
Summa 68,5 72,4 68,5 72,4

Not 14 Kortfristiga fordringar 2017 2018 2017 2018

Konsumtionsavgifter 5,0 0,5 5,0 0,5
Barnomsorgsavgifter 0,3 0,4 0,3 0,4
Äldreomsorgsavgifter 0,7 0,8 0,7 0,8
Fakturering övrig 15,6 14,4 13,4 12,8
Momsfordran 9,1 11,7 9,1 11,7
Fordringar på staten 35,3 39,1 35,3 39,1
Projektmedel 1,0 1,1 1,0 1,1
Förutbetalda hyror januari 3,4 5,7 3,4 5,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 23,1 8,3 15,0 2,8
Övrigt 5,1 2,7 0,0 0,0
Summa 98,6 84,8 83,2 74,8

Koncernen Kommunen

Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2017 2018 2017 2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 65,8 62,6 65,8 62,6
Nyanskaffning 1,5 1,0 1,5 1,0
Försäljning -4,0 0,0 -4,0 0,0
Försäljning/realiserad vinst -0,7 0,0 -0,7 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 62,6 63,6 62,6 63,6

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 62,6 63,6 62,6 63,6

Not 16 Kortfristig placering 2017 2018 2017 2018

Fondinnehav 70,0 25,2 70,0 25,2
Summa 70,0 25,2 70,0 25,2

Not 17 Kassa och bank 2017 2018 2017 2018

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 81,0 108,3 66,0 92,1
   varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 34,6 37,9
   varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto 19,2 48,8
   varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 1,0 0,5
   varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto 0,2 0,3
   varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto 9,6 2,1
      varav öronmärkt för strategiska åtgärder 5,9 5,9
      varav öronmärkt för investeringsfond 8,0 8,0
Plusgiro -49,3 -56,0 -49,3 -56,0
Summa 31,7 52,4 16,7 36,2

Noter Noter
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Not 18 Eget kapital 2017 2018 2017 2018

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 601,6 641,2 505,9 538,5
Andel av avsättning periodiseringsfond -0,6 0,0 0,0 0,0
Emission Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 40,1 37,2 32,7 30,0
Summa 641,2 678,4 538,5 568,5

Specificering av eget kapital
Anläggningskapital 554,2 636,6 492,5 593,3
Rörelsekapital 87,0 41,8 46,0 -24,8
  varav pensionsfond 105,2 106,8 105,2 106,8
  varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9
  varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
Summa 641,2 678,4 538,5 568,5

*  Ingående balans (5,9 Mkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

Koncernen Kommunen

Not 19 Avsättningar 2017 2018 2017 2018

Ingående avsättning 67,0 71,0 67,0 71,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,0 1,3 1,0 1,3
Nyintjänad pension 4,1 6,9 4,1 6,9
Pensionsutbetalningar -2,0 -2,2 -2,0 -2,2
Förändring av löneskatt 0,8 1,4 0,8 1,4
Övrigt 0,1 -0,3 0,1 -0,3
Utgående avsättning 71,0 78,0 71,0 78,0
 - varav arbetstagare 18,7 18,6 18,7 18,6
 - varav pensionstagare 29,1 30,3 29,1 30,3
 - varav avgångna 7,3 12,0 7,3 12,0
 - varav garanti- och visstidspensioner 1,9 1,9 1,9 1,9
 - varav löneskatt 13,9 15,2 13,9 15,2
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2018 97 %. Måttet 

 omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.

Not 20 Uppskjuten skatt 2017 2018 2017 2018

AB Strömstadsbyggen koncern 10,3 10,8
AB Strömstadslokaler 8,7 9,5
Summa 18,9 20,3

Not 21 Långfristiga skulder 2017 2018 2017 2018

Skulder till kreditinstitut m.m 1 259,7 1 489,7 0,0 130,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 86,6 91,1 86,6 91,1
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 4,0 3,8 4,0 3,8
Förutbetalda gatukostnadsersättningar 16,3 16,2 16,3 16,2
Förutbetalda investeringsbidrag 6,6 6,4 6,6 6,4
Investeringsfond VA 16,7 22,9 16,7 22,9
Investeringsfond förråd/eko 4,1 3,6 4,1 3,6
Investeringsfond Avfall 9,0 12,2 9,0 12,2
Summa 1 403,0 1 645,8 143,3 286,1

Not 22 Kortfristiga skulder 2017 2018 2017 2018

Leverantörsskulder 71,0 77,1 53,7 62,3
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 33,5 33,2 31,6 31,3
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 21,9 21,1 21,9 21,1
Upplupna sociala avgifter 18,2 17,9 17,8 17,5
Skattekontoavräkning 26,5 17,6 24,7 17,1
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 7,8 6,1 4,6 5,4
Projektbidrag 73,0 75,3 73,0 75,3
Resultatfond fjärrvärme 0,3 0,8 0,3 0,8
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 34,6 37,9
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 19,2 48,8
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 1,0 0,5
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 9,6 2,1
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,2 0,3
Förutbetalda intäkter, övrigt 8,4 4,6 3,4 0,2
Upplupna kostnader, övrigt 27,5 46,9 3,3 20,9
Övrigt 1,3 1,4 0,2 0,3
Summa 289,2 301,9 299,2 341,8

Not 23 Pensionsförpliktelser 2017 2018 2017 2018

Ingående ansvarsförbindelse 247,2 248,6 247,2 248,6
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,1 3,8 5,1 3,8
Nyintjänad pension 4,9 3,6 4,9 3,6
Penionsutbetalningar -9,1 -9,2 -9,1 -9,2
Förändring av löneskatten 0,3 -0,3 0,3 -0,3
Ändring av försäkringstekniska grunder 1,2 0,0 1,2 0,0
Övrigt -1,0 0,5 -1,0 0,5
Utgående ansvarsförbindelse 248,6 247,1 248,6 247,1

Not 24 Ställda panter och borgensförbindelser 2017 2018 2017 2018

Borgen AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 815,7 815,7
Borgen AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 364,0 464,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 80,0 80,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga borgensförbindelser 5,5 8,5 5,1 8,1
Summa 5,5 8,5 1 264,8 1 367,8

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 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 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar 
till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 555 507 795 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 573 531 475 kronor.

Koncernen Kommunen

Noter Noter
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Resultaträkning
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter 263,4 253,5 283,4 291,7 296,1

Verksamhetens kostnader -841,6 -852,6 -925,0 -956,1 -982,2

Avskrivningar/nedskrivningar -24,9 -27,3 -29,9 -30,4 -33,7

Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -603,1 -626,4 -671,5 -694,8 -719,9

Skatteintäkter 458,1 482,1 497,2 524,6 535,4

Kommunal utjämning 154,0 155,2 191,9 198,4 207,1

Finansiella intäkter 4,6 4,3 20,8 6,0 9,6

Finansiella kostnader -1,2 -0,8 -0,8 -1,6 -2,3

Resultat före extraordinära poster 12,5 14,4 37,6 32,7 30,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat kommunen  12,5  14,4 37,6 32,7 30,0

Balansräkning
Belopp i mnkr 2014 2015 2016 2017 2018

Anläggningstillgångar 479,8 529,1 589,8 706,8 957,4

Omsättningstillgångar 343,9 295,7 330,2 344,8 317,1

Summa tillgångar  823,7 824,8  920,0  1 051,6 1274,5

Eget kapital 449,2 463,6 505,9 538,5 568,5

Avsättningar 56,0 59,2 67,0 71,0 78,0

Långfristiga skulder 97,4 110,6 123,3 143,3 286,1

Kortfristiga skulder 221,1 191,3 223,8 298,8 341,8

Summa EK, avsättningar och skulder 823,7 824,8  920,0 1 051,6 1 274,5

Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat per invånare, kr 981 1 121 2 874 2 472 2 261

Årets resultat/skatter och bidrag, % 2,0 2,3 5,5 4,5 4,0

Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, % 98,5 98,3 97,5 96,1 96,9

Kassalikviditet, % 129 124 120 92 71

Nettoinvesteringar mnkr 63 59 82 141 284

Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, % 21,8 25,3 28,1 27,6 25,2

Soliditet enligt balansräkning, % 54,5 56,2 55,0 51,2 44,6

Primärkommunal skattesats 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91

Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik 12 694 12 854 13 079 13 218 13 253
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kom-
munal redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla 
en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt en 
kassaflödesanalys. För kommunens interna redovisning tillkommer 
drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen ska även 
innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovisning). 
Denna består av en sammanställd resultat- och balansräkning för 
kommunen samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen 
följa god redovisningssed avseende bokföring och redovisning. 
Kommunen följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att 
tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används den 
linjära metoden. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
bokförs initialt som långfristig skuld och intäktsförs sedan successivt 
i takt med att avskrivningar sker för anläggningen. För befintliga 
investeringar tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 10 och 20 år
• Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och 

renhållning 10, 15, 20, 33, 50 och 70 år
• Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4. 

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 

1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgiftsbe-
stämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2018 
har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld.  Den årliga 
förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats 
med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för VA-, fjärrvärme- och 
avfallskollektiven har överförts till vardera investeringsfond och 
redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Avfallskollektivet 
har sedan 2012 en investeringsfond som avser två förrådsbyggnader 
på Återvinningscentralen. 

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska 
åtgärder.

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

En uppskrivning av finansiell tillgång i balansräkningen har gjorts av-
seende årlig insats för åren 2013-2015 i Kommuninvest som bedöms 
ha bestående värde. Kapitalet redovisas i den perioden det avser (aug 
2016) och därmed ändras inte ingående eget kapital. Uppskrivningen 
har bokförts mot eget kapital och andelar.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda 
koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och 
AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två 
helägda bolag; Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den samman-
ställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. 

Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. 

Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand 
kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar kompo-
nentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt 
BFNAR 2012:1 (K3).  AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 
2016. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2008:1 (K2).

Ekonomisk redovisning
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder plus avsättningar.

Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande

bruk eller innehav, t ex fastigheter,

maskiner och inventarier.

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtaganden,

pensionsskuld, ställda panter och

dylikt. Resultatet belastas om/när förpliktelsen 
infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars

värde, ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst

sannolika till sin förekomst, men

ovissa till belopp och infriandetidpunkt.

Detta gäller bland annat pensionsåtaganden

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens

intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid

bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen

använt respektive anskaffat sitt

kapital.

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

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 betalningsberedskap

på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och

kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när

skillnaden i förbrukningen av en materiell

anläggningstillgångs betydande

komponenter är väsentlig. Respektive

komponent skrivs av separat.

Koncernföretag En juridisk person där kommunen själv

eller med stöd av andra koncernföretag

har ett varaktigt och bestämmande eller

betydande inflytande som ger möjlighet

att påverka utformningen av koncern,

företagets verksamhet, mål och strategier

etc.
Kortfristiga skulder

och fordringar

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

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra

kortfristiga penningplaceringar

Långfristiga skulder och 
fordringar

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

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklusive

finansnettot, andel av skatteintäkter

och utjämningsbidrag.

Omsättningstillgång Tillgång som på kort tid kan omsättas till

likvida medel och som inte är avsedda

för stadigvarande bruk, t ex likvida

medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande

och blivande pensionärer. Redovisas enligt

den så kallade blandmodellen, som

innebär att skuld upparbetad till och med

1997 redovisas som en ansvarsförbindelse

utanför balansräkningen.

Pensionsskuld upparbetad från och

med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering Inkomster och utgifter hänförs till en

bestämd redovisningsperiod enligt

bokföringsmässiga grunder.

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar

och kortfristiga skulder.

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapitalet.

Visar långsiktig betalningsberedskap.
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Bilaga: Mål Nämnder
KOMMUNSTYRELSEN

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

HME-index på 79 HME 2018: 76

Kommunen uppvisar en svag förbättring som visar att vi är 
på rätt väg.

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden.

Resultatmål 
Det långsiktiga 
resultatmålet är ett 
resultat motsvarande 
minst 2 procent av 
skatter, generella 
statsbidrag och 
kommunal utjämning, 
mätt som ett 
genomsnitt över 
fyra år.

Det samlade nämndresultatet är bättre än budgeterat, vilket 
innebär att vi når det budgeterade resultatmålet om 2%

Balansmål 

Soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser 
får inte understiga 50. 

2018: Soliditeten uppgår till 44,6% vilket understiger målet

Strukturkostnader 
motsvarande rikssnitt/
jämförbara kommuner 
med beaktande av 
Strömstads kommuns 
verksamhetsstruktur.

2018 
Strömstad 64 607 
Kommungrp. 73 715 
(uppgifter ur Kolada avser 2017)

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål.

Vision och mål är 
väl förankrade hos 
Strömstads kommuns 
medarbetare.

2018: 4,4

2017: 4,11 (79 %)

Förvaltningen har tryckt nytt material ang ående 
värdegrund, lagt in metoder för att arbeta med värdegrund i 
chefshandboken. Arbete med varumärke för Strömstad och 
Strömstads kommun har utgått från Vision 2030.

Alla processer är 
kvalitetssäkrade

Arbete med dokumenthanteringsplaner och e-arkiv samt 
andra administrativa processer har kartlagts under året, 
dock inte i den utsträckning som måltalen anger. Till 
processer där kartläggning skett eller inletts hör ärenden till 
Kommuncenter, personuppgiftshantering samt större flöden 
av transporter (post-, mat- och varutransporter, klar våren 
2019). Processkartläggningar görs vid påvisade behov av att 
effektivisera och utveckla verksamheten.
Införande av e-arkiv har inletts och KS dokument-
hanteringsplan har uppdaterats och beslutats.

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
nominerats 
till Sveriges 
kvalitetskommun.

Invånare deltar 
i diskussionen 
om kommunens 
verksamhet och 
utveckling.

Under år 2018 har insatser gjorts för ökad dialog med 
invånare bland annat genom utvecklad synpunktshantering. 
Kommunen har bjudit in till dialogmöten kring 
stadsutveckling, varumärke och FÖP Strömstad-Skee med ett 
högt deltagande.
Medborgarundersökningen visar dock på behov av ytterligare 
aktiviteter och insatser för att nå det uppsatt målet.

Kommunen bedriver 
ett systematiskt 
kvalitetsarbete

Under 2018 har flertalet pågående projekt både påbörjats 
och färdigställts med syfte om ökad systematisering och 
kvalitet (se textavsnitt ovan). Det sker ett pågående arbete 
med aktiviteter som skapar effektivare, tydligare rutiner 
kring processer, projekthantering och administration, några 
aktiviteter under 2018:
* Mallar för projekt – och processbeskrivningar är framtagna 
och används inom samtliga förvaltningar
* Omfattande administrativt utvecklingsarbete för god 
ärendehantering, anpassning till ny dataskyddsförordning och 
för övergång till e-arkiv.
* Under senare delen av hösten har ett arbete påbörjats 
för att skapa ett förvaltningsövergripande nätverk för 
kvalitetsuppföljning
* Ett arbete med att genomföra kontinuerlig måluppföljning 
med hjälp av Hypergene pågår, detta arbete kommer fortgå 
under 2019.
* Förstudie för Strömstads kommuns nuläge gällande 
digitalisering är slutförd under året.

Kommunen arbetar 
aktivt med innovation 
och förnyelse

Strömstads kommun deltar inom Kommunakademin 
Väst (KAV) och har utsedda representanter. Under 2018 
samverkade Strömstads kommun med Högskolan Väst och 
KAV för att hösten 2018 på plats i Strömstad erbjuda en 
högskoleförberedande akademisk inspirationskurs. Kursen 
fick för få sökanden detta år, men planeras att erbjudas även 
under hösten 2019.

Kommunen definierar 
och kontrollerar 
tydligt kvalitetskrav 
vid upphandling

I samtliga upphandlingsunderlag ställs krav på att 
leverantören ska uppfylla vissa villkor vad gäller 
registreringsskyldighet och betalning av skatter. Dessa 
uppgifter kontrolleras mot upphandlingssystemet. Detta gäller 
när upphandling görs via Upphandlingsenheten. Dock varierar 
det när det gäller direktupphandlingar, här bedrivs ett arbete 
med bland annat beställarutbildning.

Invånarna har tillgång 
till tydlig information 
om kommunens 
verksamhet

De två styrtalen som är kopplade till målet har uppfyllts.
En rad utvecklingsarbeten för ökad tillgänglighet och 
bättre service via webb har genomförts, bland annat 
avseende sökfunktion, bättre landningssidor för rekrytering, 
nyhetsförmedling, dialog och synpunkter.
Ett arbete har inletts med att tillgänglighetsanpassa formulär 
och webbinformation till det nya tillgänglighetsdirektivet.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

Totalt sett har Strömstad förbättrat sig från ett nöjd-kund-
index (NKI) på 60 (år 2015) till 71 (2018).
I Svenskt Näringslivs rankinglista för 2018 gick Strömstad från 
plats 195 till plats 106. 
Andel invånare som får svar på sina frågor vid första kontakt 
med kommunen 70 % (år 2018)
Informationsmätningen av webben via SKL är numera 
nerlagd.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ- OCH BYGG

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

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa

Skolor och förskolor 
ska bedrivas i lokaler 
med god inne- & 
utemiljö

Förvaltningen har prioriterat tillsyn inom skolor och 
förskolor under året. Avseende tillsyn inom miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens områden har antal avvikelser 
uppgått till 96. Avvikelserna har rört bland annat 
inomhusmiljö, radon, utemiljö vad gäller exempelvis 
solskydd och grönytor. Vid tillsyn har även noterats brister i 
egenkontroll. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har arbetat 
med att ge berörd förvaltning information och råd utifrån 
de brister som noterats vid tillsynen. Att förvaltningen har 
prioriterat tillsyn innebär att antalet avvikelser har ökat. 
Området kommer att prioriteras även framåt.

Förvaltningen ansvarar även för att tillsyn avseende 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Förvaltningen 
har upprättat ett objektsregister i verksamhetssystemet 
Vision. Arbete pågår med att skapa kvalitetssäkrade rutiner.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål 
och pendlings-
möjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader 
är goda

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

Under året har förvaltningen arbetat vidare med detaljplanen 
för Canning och den nya färjeterminalen. En konsekvens av 
beslutade effektiviseringar är att tjänsten som stadsarkitekt 
ej ersatts. Det innebär att förvaltningen inte kan bidra till 
målet om ett trivsammare centrum i lika stor utsträckning då 
det saknas resurser för samverkan med övriga förvaltningar. 
Styrtalet Nöjd Region Index har minskat från föregående år.

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer 
för alla åldrar

Byggrätter för nya 
boendeenheter ska 
tillskapas under 2018

Under året har detaljplanen för Myren antagits i både miljö- 
och byggnämnden och kommunfullmäktige. Detaljplanen 
ger byggrätter för cirka 250 boendeenheter. Det finns 
förutsättningar att även planen för Lilla Åseröd antas vilket 
skulle ge ytterligare byggrätter för 130 boendeenheter. 
Ingen av planerna har ännu vunnit laga kraft, men har 
godkänts för antagande av miljö- och byggnämnden. Detta 
ger sammanlagt 380 stycken nya byggrätter vilket överstiger 
målet på 200 nya byggrätter.

God planberedskap Arbete pågår för att färdigställa FÖP Strömstad-Skee, 
vilket skulle ge ytterligare en aktuell FÖP. I nuläget finns 
en kommunal bostadsplan i reserv. Det finns även flera 
pågående planer som ej är beslutade. För skola och förskola 
och äldreboende finns två respektive en plan i reserv, vilket 
är i nivå med det uppsatta målet.

2030 är vår miljö 
intakt - vi hushåller 
med naturresurser 
och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

Skydda vår biologiska
mångfald

Att skydda vår biologiska mångfald ingår som naturlig del 
i vår myndighetsutövning. Exempelvis vid planarbete, 
förhandsbesked och bygglov. Under 2018 har förvaltningen 
även arbetat vidare med naturvårdsplanen som kommer 
slutföras under nästkommande år.

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare.

Fulltalig 
personalstyrka

Förvaltningen har en sjukfrånvaro på 4,34 %, vilket 
understiger kommunens sjukfrånvaro. Andelen sjukdagar 
som är långtidsfrånvaro uppgår per december till 52 % av 
totala sjukdagar, vilket är en minskning mot föregående 
år (62 %). Personalomsättningen låg för 2018 på 22 % 
vilket är en stor ökning mot tidigare år. Under 2018 har 
byggavdelningen haft en stor personalomsättning och 
förvaltningen har även haft två pensionsavgångar. Inget av de 
angivna styrtalen nås under år 2018.

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

Stärkt arbetsgivar-
varumärke som 
gör det lättare att 
rekrytera ny personal

Under året har förvaltningen rekryterat administratör, 
bygglovshandläggare, alkoholhandläggare samt miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. Andelen kvalificerade sökande 
har varit 48 %. När det gäller administratörer och 
bygglovshandläggare har andelen kvalificerade sökande varit 
högre än när det gäller alkoholhandläggare och miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer.

Medarbetarenkäten visar på ett hållbart medarbetar 
engagemang (HME) på 82 %, vilket är högre än 
kommungenomsnittet. Förvaltningen har haft en praktikant 
under våren vilket understiger målet om fem praktikanter, 
dock har förvaltningen haft relativt hög personalomsättning 
med många nya anställda under året.

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

Förvaltningen har genomfört förvaltningsdagar för samtliga 
anställda för att öka gemenskap, samvaro och trivsel. I 
årets medarbetarenkät ingick inte frågor om arbetsklimat. 
Medarbetarundersökningen visade dock som helhet på 
positiva resultat.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlings-beredskap 
för framtiden.

MBN har med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlings-beredskap 
för framtiden

Nämnden gör ett resultat på 10 tkr över budget vilket är i 
enlighet med målsättningen.

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
nominerats 
till Sveriges 
kvalitetskommun.

2020 ska samtliga 
våra processer 
vara kartlagda i ett 
kvalitetslednings-
system (Ensolution)

Styrtalet som kopplats till målet går inte att mäta då bas 
för bedömning saknas. Det pågår dock ett arbete med att 
kartlägga och kvalitetssäkra verksamhetens processer. Bland 
annat har förvaltningen under 2018 lagt stort fokus på att 
utveckla verksamhetssystem inklusive de processer och 
mallar som ingår. Den kommunövergripande planprocessen 
har vidare kartlagts under året.

2030 har Strömstads 
kommun höga 
betyg i årliga 
servicemätningar.

Ökad kundservice Förvaltningen har tidigare vidtagit flera åtgärder för att 
förbättra kundservicen till kommunens invånare. Årets 
mätningar i KKIK och Insiktsmätningen visar på goda resultat. 
Förbättringsarbete pågår kontinuerligt.

Hög rättssäkerhet Under 2018 har elva ärenden som överklagats och gått 
vidare till nästa instans fått en slutlig dom. Nio ärenden har 
avslutats till nämndens fördel och två ärenden har dömts 
till klagandes favör. Detta betyder att 82 % av överklagande 
ärenden har avslutats till nämndens fördel och vi ligger nära 
vårt mål på 85 %.

Bilaga: Mål Nämnder
MILJÖ- OCH BYGG

Bilaga: Mål Nämnder
BARN OCH UTBILDNING

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

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa.

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

Mål 2018 minst 75 % Utfall 2018: Jämfört med föregående 
år har måluppfyllelsen ökat både i årskurs 6 och i årskurs 9. 
Andelen elever som når målen i samtliga ämnen i årskurs 6 är 
86,3% föregående år var det 71,4%. I årskurs 9 har andelen 
elever som nått målen i alla ämnen ökat från 70% till 73%.

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

Mål 2018: 100 % Utfall 2018: Föregående år blev resultatet cirka 
80 % behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och årets 
resultat är på samma nivå.

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

Mål 2018: 100% Utfall 2018: 83 % av eleverna i årskurs 3 som 
deltagit i alla prov har klarat dem.
I årskurs 6 har nära 100 % av eleverna nått godkända resultat 
i nationella proven i svenska och matematik och cirka 95 % i 
engelska.

Trygghet i skolan för 
alla oavsett skolform.

Mål 2018: 100%
Utfall 2018: Föregående år blev resultatet i trivselenkäten att 
cirka 90 % av eleverna upplever trygghet i skolan och årets 
resultat är i samma nivå.

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

Mål 2018: minst 27 %. Utfall 2018: 17 %. Måltidsverksamheten 
fick inför 2018 ett mindre budgettillskott än som först var 
föreslaget. Orsaken var att barn- och utbildningsnämnden inför 
budget 2018 omfördelade 300 000 kr från måltids-verksamheten 
till fritidsgårdsverksamheten. Därtill har verksamheten under 
våren 2018 haft oförutsedda omställningskostnader gällande 
köket på Beateberg. För att komma i budgetbalans 2018 har 
inköpen av ekologiska livsmedel minskat.

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

Mål 2018: 100 % Utfall 2018: 100 %. På de två skolbibliotek som 
finns samt på de övriga grundskolorna finns möjlighet till lån av 
digitala medier.

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

Mål 2018: 95 %. Utfall 2018: 95 %. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har en genomförandeplan gällande 
giftfria förskolor som pågår under tre år, 2019 är sista året i 
planen. Äldre inredning och lekutrustning som inte följde kraven 
på giftfrihet är ersatt med ny och vid nyetablering av förskolor är 
både inredning och lekutrustning som köps in giftfri.

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud 
av gymnasie-
utbildningar liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitets- 
utbildningar.

Strömstad Gymnasium 
erbjuder nationella 
gymnasieprogram 
för i första hand för 
16-åriga i Strömstad, 
Tanum och Dals-Ed.

Mål 2018: 80% Utfall 2018: 70%. 2017 var nivån 85% vilket 
delvis förklarades med de nystartade lärlingsprogrammen som 
hade många sökande. Andelen sökande till lärlingsprogrammen 
minskade 2018.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Bilaga: Mål Nämnder
SOCIALNÄMNDEN

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 upplever 
Strömstads invånare 
att de har en god 
tillgång till vård i 
närmiljön

En trygg professionell 
och effektiv 
verksamhet för 
stöd och omsorg 
med utgångspunkt i 
individens behov

Samtliga tre verksamhetsområden, Vård och omsorg, 
IFO, Stöd och Service, har deltagit i nationella 
brukarundersökningar under året. Samtliga resultat finns 
redovisade i kvalitetsledningssystemet. Genomgång av 
resultat sker gemensamt för alla verksamheter under 
förvaltningens kvalitetsdagar i januari 2019.

Tillsammans med grannkommun har temadag gällande IBIC 
(individens behov i centrum) genomförts. Utökat användande 
av IBIC-mall även inom socialpsykiatrin och utarbetande av 
mallar är en del i detta arbete. Avsaknad av modul för IBIC i 
verksamhetsprogram begränsar dock utvecklingsarbetet när 
det gäller IBIC.

Under året har förändrat arbetssätt påbörjats inom särskilt 
boende utifrån PPP- Professionell Praktisk Planering. Syftet är 
att höja kvalitén för brukarna och kvalitetssäkra insatserna till 
ett mer personcentrerat arbetssätt. Syftet är också att minska 
stress för personalen och skapa en god arbetsmiljö.

Utbildningar har bland annat genomförts när det gäller 
palliativ vård, värdegrund och psykisk hälsa, våld i nära 
relationer, delegationsutbildning när det gäller läkemedel, 
förflyttningsteknik, dokumentation och hjälpmedel med 
mera.

Regelbundna teammöten sker mellan olika professioner i 
syfte att uppnå god och säker vård och omsorg utifrån den 
enskilda individens behov.

Samverkan sker aktivt både internt och externt - Samverkan 
redovisas separat under eget mål.

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

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

Ett stor förbättringsarbete har genomförts under 2018 
genom att digitalisering av genomförandeplaner inom 
alla verksamheter har skett. En gemensam mall för 
genomförandeplan används nu i alla verksamheter. Syftet 
med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 
det praktiska genomförandet av beslutade insatser.

För att säkerställa att genomförandeplanerna håller god 
kvalitet har, utifrån nämndens mål och interna kontrollplan, 
stickprov genomförts inom vård och omsorg vid två olika 
tillfällen under året.

Resultatet redovisas i kvalitetsledningssystemet och som 
bilaga till måluppföljning.

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 erbjuder 
Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och 
serviceformer för 
att möta olika behov 
under livet

Intern och extern 
samverkan ska ske 
för att erbjuda tidiga 
insatser snabbt.

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

Förvaltningsövergripande: En struktur för intern och extern 
samverkan har byggt upp i kvalitetsledningssystemet för 
varje verksamhet.

Många interna samverkansrutiner har utarbetats under året 
mellan verksamheterna Vård och omsorg, IFO och Stöd & 
Service för att säkerställa intern rättssäker samverkan.

Regelbundna teammöten genomförs som vägledning för 
att stärka teamarbetet mellan professioner i syfte att uppnå 
en god och säker vård och omsorg utifrån den enskilda 
individens behov.

För ytterligare redovisning av extern samverkan - se bilaga.

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i medarbetar- 
mätningen.

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö med ett 
tydligt ledarskap

Kontinuerlig uppföljning görs av sjukskrivningar och 
rehabärenden. Uppföljning görs av att samtliga ärenden i 
KIA (rapportering av arbetsskada eller tillbud) är utförda och 
avslutade.
Utbildning och uppföljning av systematiskt 
brandskyddsarbete har genomförts för enhetschefer och 
ombud.
Utbildningar har bland annat genomförts när det gäller 
palliativ vård, värdegrund och psykisk hälsa, våld i nära 
relationer, delegationsutbildning när det gäller läkemedel, 
förflyttningsteknik, dokumentation och hjälpmedel med 
mera.
Kompetensutvecklingsplaner görs i samband med 
medarbetarsamtalen.
Arbete med uppföljning av arbetsmiljöenkäten 2017 har 
skett.
Medarbetarenkäten för 2018 har skickats ut till all 
personal under hösten. Resultat finns för förvaltningen 
som helhet. Hållbart medarbetarindex (HME) som består 
av delindex "Motivation, Ledarskap, Styrning" redovisar 
ett resultat på 77 för Socialförvaltningen jämfört med 76 
för Strömstads kommun som helhet. HME-index redovisas 
som medelvärdesindex. Det skapas genom att ta fram ett 
medelvärde som sedan omvandlas till en 0-100 skala, där 0 
är sämst och 100 är bäst. 
Under året har förändrat arbetssätt påbörjats inom särskilt 
boende utifrån PPP- Professionell Praktisk Planering. Syftet 
är dels att höja kvalitén för brukarna och kvalitetssäkra 
insatserna till ett mer personcentrerat arbetssätt. Syftet är 
också att minska stress för personalen och skapa en god 
arbetsmiljö där det tydliggörs vad som förväntas på arbetet.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Medarbetare fortsättning

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, 
uppdrag och mål 
väl kända bland alla 
medarbetare.

Implementerat 
värdegrundsarbete i 
hela organisationen.

När det gäller värdegrunden har ett stort arbete genomförts 
i organisationen. Alla medarbetare känner till och har tillgång 
till förvaltningens värdegrund. Arbetet med implementering 
av värdegrunden sker kontinuerligt bland annat på 
arbetsplatsmöten och i samband med utarbetande av 
aktiviteter till nämndens mål.

Det arbete som pågår nu är utarbetande av kvalitetsgarantier 
för alla verksamheter. Värdegrunden är en viktig del i 
detta arbete. Arbetet med kvalitetsgarantier ska slutföras i 
samband med förvaltningens kvalitetsdagar i januari 2019. 
Kvalitetsgarantierna innebär att brukare och företrädare får 
information om verksamheterna, vad de kan förvänta sig 
av insatserna och hur de lämnar synpunkter och klagomål 
med mera.

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlings-beredskap 
för framtiden.

Budget i balans Nämnden får vid de månatliga sammanträdena en ekonomisk 
rapport samt genomgång av statistik för föregående månads 
utfall gentemot budget med kommentarer och analyser av 
vad eventuella avvikelser beror på. I övrigt följer nämnden 
de fastslagna tidplanerna för ytterligare rapportering och 
uppföljning i form av delårsbokslut och årsbokslut med 
tillhörande måluppföljning. Kontinuerliga möten hålls med 
budgetansvariga chefer inom nämnden för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp avvikelser och hantera dessa.

Kostnad per SäBo-plats Strömstad är en del i uppföljningen 
av detta mål. Socialnämndens mål <640 tkr. Resultat 590 tkr 
i genomsnitt.

Brukartid (nyttjandegrad hemtjänst) är också en del i 
uppföljningen av detta mål där effektivt resursutnyttjande 
ingår. Socialnämndens mål >55 %. Resultat 59,76 % i 
brukartid i genomsnitt.

SOCIALNÄMNDEN
Bilaga: Mål Nämnder

TEKNISKA NÄMNDEN
Bilaga: Mål Nämnder

Övergripande mål

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun.

Laddplan skall 
fastställas av KF senast 
kvartal 1 2018

Antagits i Tekniska nämnden och ska antas i 
Kommunfullmäktige under 2019.

Etablera 
biogastankställe

Biogastankstället invigdes 8 november och är nu i bruk.

Påverka interna 
och externa aktörer 
att omvandla sin 
fordonspark till 
alternativa fossilfria 
drivmedel

Inköp av biogasdriven sopbil inom renhållningen har skjutits 
fram till 2019 för att utreda frågan mer avseende lämpligt 
drivmedel.

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstad 
en levande stadskärna 
med ett stort och 
varierat utbud av 
mötesplatser.

Utveckla och förädla 
offentliga miljöer/
besöksmål

För tidigare förprojektering av ny mötesplats/lekplats på 
Oscarsplatsen och Plagen har det under 2018 fattats beslut 
om att avbryta projekteringen. Genomfört och upprättat 
aktivitets- och mötesplatser runt Laholmen. Mulitiyta i Skee, 
grusfotbollsplan som belagts med konstgräs och asfalt.

Gott värdskap, 
möjliggöra 
och säkerställa 
genomförandet 
av evenemang på 
kommunala områden.

Tekniska förvaltningen har varit delaktig i evenemang där det 
har efterfrågats under 2018 i Strömstads kommun.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer 
för alla åldrar.

Genom god planering 
säkerställa att 
kommunal mark finns

Under 2018 har mark- och exploateringsverksamheten varit 
delaktiga i arbete med att ta fram detaljplaner. Aktuella 
detaljplaner är Tjärnö för friliggande villatomter, Canning 
hyreslägenheter/bostadsrätter, Mällbygård rad/kedjehus 
samt särskilt boende. Försäljning av mark Norrkärr har skett 
som medger byggnation av hyresrätter.

Ombyggnad avlopps- 
reningsverk

Pågår i enlighet med tidsplan. Ska färdigställs 2019.

2030 är vår miljö 
intakt - vi hushåller 
med naturresurser 
och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

Insamling av matavfall En översiktlig plan för införandet av matavfallsinsamling har 
tagits fram. Planen inkluderar rekommendationer kring val 
av insamlings- och behandlingslösning, rekommendationer 
kring informationsinsatser och förankring samt 
övergripande moment för införande. En preliminär tidplan 
för genomförande uppdelat på moment för införandet är 
framtagen.

Levande landsbygd/
ströv-område/stigar

Pågår fortlöpande och möte har hållits tillsammans med 
övriga berörda avdelningar inom kommunen.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål 
och pendlings- 
möjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader är 
goda.

Verka för bra 
pendelparkerings-
möjligheter (inklusive 
cykelparkering) 
vid tåg- och 
bussförbindelser.

Under 2018 har förvaltningen tagit fram en cykelplan där 
plan för cykelparkeringar ingår. Denna ska antas under första 
kvartalet 2019.

Säkrare trafiklösningar 
och skolvägar inom 
Strömstads kommun.

Under 2018 har förvaltningen fortsatt samverkan med 
kommunens folkhälsostrateg för att fånga in väsentliga 
skolvägar till och från skolan. På förslag är att börja 
med området som omfattar delen ned mot Myren samt 
Karlsgatan. Fokus har legat på att se på trygghetsaspekten 
och trafiksituationen inom utvalda områden.

Genomfört tillgänglighetsvandringar tillsammans med 
handikapp- och pensionärsrådet med fokus på vårdcentraler 
och apotek.

En trivsammare och 
trafiksäkrare stad/
centrum för gående 
och cyklister till 
stöd för handel, 
besöksnäring 
och kommun- 
medlemmar.

Under 2018 har etablering av cykelväg från nedre bron fram 
till Oscarsplatsen skett. Förvaltningen har även uppfört gång- 
och cykelväg på Myrängsvägen.

Cykelplan- Kommunal/
Regional plan

Cykelplan är framtagen kommer att antas första kvartalet 
2019.

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i 
olika upplåtelseformer 
för alla åldrar.

Genom god planering 
säkerställa att 
kommunal mark finns

Ledig mark, Bastekärr.

Ombyggnad avlopps- 
reningsverk

Pågår i enlighet med tidsplan. Färdigställas 2019.

TEKNISKA NÄMNDEN
Bilaga: Mål Nämnder

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

Ny ersättningslokal 
för tekniska 
förvaltningens 
verksamheter, gata/
park, renhållning och 
service o inköp.

Under 2018 har det pågått dialog med Strömstadslokaler 
om till- och ombyggnation av Mekanikern. Oklart när 
ombyggnation kan ske. Inga avsatta medel i 2019 års budget 
för detta. Inget som förvaltningen kan påverka.

Professionellt 
ledarskap.

Under 2018 har berörda personer deltagit på chefsdager. 
Tagit del och diskuterat genomförd medarbetarenkät.

Interna mål: Ekonomi

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlings-beredskap 
för framtiden.

God ekonomisk 
hushållning och 
effektivitet i 
resursutnyttjandet.

Månatliga uppföljningar sker mot budget. Kontinuerligt 
arbeta med att effektivisera de ekonomiska processerna. 
Minimera manuella hanteringar.

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt internt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål.

Ökad samverkan 
mellan avdelningarna.

För kontinuerliga diskussioner inom ledningsgruppen. Hållit 
gemensamma arbetsplatsmöten inom förvaltningens olika 
verksamheter.

TEKNISKA NÄMNDEN
Bilaga: Mål Nämnder

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Kallelse/föredragningslista 20 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0292 

KF § 132 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser, 
besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 

Ärende

15



Kallelse/föredragningslista 21 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2018-0258 

KF § 133 Finansiella rapporter 2018 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att Finansiell rapport för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr. 

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är 
värdeökningen 116,9 procent. 

I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara 
fossiloberoende 2030. 

På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från 
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på 
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie 
Finansiell rapport 2018 
Öhmans månadsrapport 181231 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 98 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 68 

Ärende

16



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2018-0258

KS § 68 Finansiella rapporter 2018

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är 
värdeökningen 116,9 procent.

I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara 
fossiloberoende 2030.

På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från 
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på 
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2018
Öhmans månadsrapport 181231
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 98

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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

KS/2018-0258

KSau § 98 Finansiella rapporter 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är 
värdeökningen 116,9 procent.

I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara 
fossiloberoende 2030.

På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från 
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på 
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2018
Öhmans månadsrapport 181231

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-20 Dnr: KS/2018-0258
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Finansiella rapporter 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att Finansiell rapport för 2018 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är 
värdeökningen 116,9 procent.

I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara 
fossiloberoende 2030. 

På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från 
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på 
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2018
Öhmans månadsrapport 181231

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

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

Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef
Redovisningsansv. Diana Johansson

Kommunstyrelsen



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport 2018

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är 
värdeökningen 116,9 procent.

I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila 
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 
2030. 

På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från 
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på 
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Avkastning

Total avkastning 2018 uppgår till -1,0 procent, medan jämförelseindex också är -1,0 
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 116,9 procent, medan 
jämförelseindex har ökat 138,1 procent. Bästa utvecklingen står utländska aktier för 
med en ökning på 94,0 procent mot jämförelseindex 87,5 procent. Sämst har 
utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta placeringar 
som har påverkat utvecklingen negativt. Så länge det låga ränteläget varas kommer 
avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.  

 

Svenska aktier -7,0% -6,0% -1,0% -8,2% -4,4% -3,8% 191% 195% -4%

Utländska aktier -8,8% -9,4% 0,6% 1,8% -1,9% 3,7% 94% 88% 6%

Svenska räntebärande 
papper

0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% 0,6% 89% 106% -17%

Totalt portfölj -3,6% -3,1% -0,5% -1,0% -1,0% 0,0% 117% 138% -21%

Avkastning totalt                                                                                                                                                                                                                      
dec-18 Differens 

utfall - 
index

Differens 
utfall - 
index

Sedan start Differens 
utfall - 
indexTillgångsslag

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

jan - dec 2018
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Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har sjunkit med 1,0 procent vilket motsvarar 1,2 mnkr 
under 2018.  Det totala värdet uppgår till 116  mnkr sista december. Orealiserad vinst 
uppgår till 9,2 mnkr vilket är en ändring med -2,8 mnkr jämfört med 2017.

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

Rad Tillgångsslag 2017-12-31 2018-12-31 Förändr i kr Förändr i %

1
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 62 588 697 63 630 843 1 042 146 1,7%

2 Marknadsvärde räntebärande fonder 65 140 085 65 606 781 466 696 0,7%

3
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 2 551 388 1 975 938 -575 450

4
Anskaffningsvärde aktiefonder 
(bokfört värde) 42 602 729 43 162 627 559 898 1,3%

5 Marknadsvärde aktiefonder 52 026 659 50 361 136 -1 665 523 -3,2%

6
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 9 423 930 7 198 509 -2 225 421

7
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 105 191 426 106 793 470 1 602 044 1,5%

8 Marknadsvärde hela portföljen 117 166 744 115 967 917 -1 198 827 -1,0%

9
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 11 975 318 9 174 447

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 56,6 procent vid årets slut. Andelen 
aktier ligger på 43,4 procent.  Inriktningen är att under kommande år öka andelen 
aktier. 

Rad Tillgångsslag
Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

1 Öhmanobligationsfond 47 457 231 40,5% 47 884 667 41,3%

2 Öhman penningmarknadsfond 17 682 854 15,1% 17 722 114 15,3%

3 Summa räntefonder 65 140 085 55,6% 65 606 781 56,6%

4 Öhman sverige hållbar 25 803 683 22,0% 23 678 733 20,4%

5 Öhman global hållbar 26 222 976 22,4% 26 682 403 23,0%

7 Summa aktiefonder 52 026 659 44,4% 50 361 136 43,4%

8 Summa portfölj 117 166 744 100,0% 115 967 917 100,0%

2017-12-31 2018-12-31
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Likviditetsförvaltning

Likvida medel har ökat med 19,5 mnkr under året, från 16,7 mnkr till 36,2 mnkr. 
Förändringen kommer av att kommunen har lånat upp medel till pågående projekt.

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående.  Kommunen belastas med kostnader för innestående likviditet över 
100 mnkr. 

Kommunen har löst upp 44,8 mnkr från kortfristiga fonder för att finansiera 
investeringar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 115,4 mnkr. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 284,4 mnkr. 

Fondvärde per 181231 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    111,28 10 401 687 198 581

Nordea Institutionell Kortränta 12 496     1 209,84 1 207,21 15 084 709 -32 977

Upplåningsuppföljning

Årets investeringar har delvis finansierats med lån från Kommuninvest på 130 mnkr. 
Lånet är upptaget som byggkreditiv med i dagsläget negativ ränta. Lånet ska senare 
omplaceras med långsiktiga villkor. 

Kontokrediten var outnyttjad på balansdagen 31 december.

Det nyupptagna lånet är för närvarande det enda lånet i egen balansräkning, men 
kommunen har andra långfristiga skulder uppgående till 156,1 mnkr. Dessa består av 
inbetalda anslutningsavgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme, 
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras över 
tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 359,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 464 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 
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Strömstads Kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen -3,6 -1,0 116,9

Jämförelseindex -3,1 -1,0 138,1

-0,5Avvikelse 0,0 -21,3

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2013-12-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2018-12-31

Marknadsvärde SEK per 2018-12-31 2018-11-30 2017-12-31

 115 967 917  120 342 092  117 166 744Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 20,4%

Utländska aktier, 23%

Svenska räntebärande, 56,6%

Öhman     2 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2018-12-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 23 678 733Svenska aktier  20,4

 26 682 403Utländska aktier  23,0

 50 361 136Summa aktier  43,4

 65 606 781Svenska räntebärande  56,6

 65 606 781Summa räntebärande värdepapper  56,6

Summa värdepapper  115 967 917  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 115 967 917  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2018-12-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier -7,0 -6,0 -8,2 -4,4 190,9 194,9

Utländska aktier -8,8 -9,4 1,8 -1,9 94,0 87,5

Svenska räntebärande 0,0 0,0 0,7 0,1 89,2 105,9

Totala portföljen 138,1116,9-1,0-1,0-3,1-3,6

Öhman     3 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2018-12-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  181 641  130,36  23 678 733  22 736 148  942 585 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 23 678 733  22 736 148  942 585 100,0%

 942 585 22 736 148 100,0% 23 678 733Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  126 451  211,01  26 682 403  20 426 479  6 255 924 100,0%Öhman Global Hållbar A

 26 682 403  20 426 479  6 255 924 100,0%

 6 255 924 20 426 479 100,0% 26 682 403Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  163 715  108,25  17 722 114  17 662 240  59 874 27,0%Öhman FRN Hållbar A

SEK  500 571  95,66  47 884 667  45 968 602  1 916 065 73,0%Öhman Obligationsfond SEK B

 65 606 781  63 630 843  1 975 939 100,0%

 1 975 939 63 630 843 100,0% 65 606 781Summa svenska räntebärande

 115 967 917  106 793 470  9 174 448Summa värdepapper

Öhman     4 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 117 166 7442017-12-31

 117 866 032 0 02018-01-31 0,6 0,6 0,5 0,5

 118 363 816 0 02018-02-28 0,4 1,0 0,2 0,7

 118 239 392 0 02018-03-31 -0,1 0,9 -0,4 0,3

 121 306 311 0 02018-04-30 2,6 3,5 2,0 2,3

 121 337 512 0 02018-05-31 0,0 3,6 0,3 2,6

 121 258 727 0 02018-06-30 -0,1 3,5 0,2 2,9

 122 322 516 0 02018-07-31 0,9 4,4 1,0 3,8

 124 701 873 0 02018-08-31 1,9 6,4 1,5 5,4

 124 003 786 0 02018-09-30 -0,6 5,8 -0,6 4,8

 120 113 111 0 02018-10-31 -3,1 2,5 -2,5 2,2

 120 342 092 0 02018-11-30 0,2 2,7 0,0 2,2

 115 967 917 0 02018-12-31 -3,6 -1,0 -3,1 -1,0

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 25 803 6832017-12-31

 26 354 136 0 02018-01-31 2,1 2,1 1,6 1,6

 26 395 585 0 02018-02-28 0,2 2,3 -0,7 0,8

 26 074 809 0 02018-03-31 -1,2 1,1 -1,3 -0,5

 27 483 083 0 02018-04-30 5,4 6,5 4,4 3,9

 27 000 702 0 02018-05-31 -1,8 4,6 -0,1 3,8

 26 991 669 0 02018-06-30 0,0 4,6 0,3 4,1

 27 332 562 0 02018-07-31 1,3 5,9 4,1 8,4

 27 941 159 0 02018-08-31 2,2 8,3 2,6 11,2

 28 013 611 0 02018-09-30 0,3 8,6 0,1 11,3

 25 798 485 0 02018-10-31 -7,9 0,0 -7,1 3,3

 25 447 917 0 02018-11-30 -1,4 -1,4 -1,6 1,7

 23 678 733 0 02018-12-31 -7,0 -8,2 -6,0 -4,4

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 26 222 9762017-12-31

 26 458 695 0 02018-01-31 0,9 0,9 1,3 1,3

 26 717 196 0 02018-02-28 1,0 1,9 1,1 2,4

 26 759 861 0 02018-03-31 0,2 2,0 -1,1 1,3

 28 292 259 0 02018-04-30 5,7 7,9 5,4 6,8

 28 584 100 0 02018-05-31 1,0 9,0 1,1 8,0

 28 501 076 0 02018-06-30 -0,3 8,7 0,7 8,8

 29 326 655 0 02018-07-31 2,9 11,8 1,2 10,1

 30 997 527 0 02018-08-31 5,7 18,2 4,8 15,4

 30 427 539 0 02018-09-30 -1,8 16,0 -2,2 12,8

 28 748 611 0 02018-10-31 -5,5 9,6 -4,9 7,2

 29 258 208 0 02018-11-30 1,8 11,6 1,0 8,3

 26 682 403 0 02018-12-31 -8,8 1,8 -9,4 -1,9

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman     7 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 65 140 0852017-12-31

 65 053 201 0 02018-01-31 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2

 65 251 035 0 02018-02-28 0,3 0,2 0,2 0,0

 65 404 722 0 02018-03-31 0,2 0,4 0,1 0,1

 65 530 969 0 02018-04-30 0,2 0,6 0,0 0,2

 65 752 710 0 02018-05-31 0,3 0,9 0,2 0,4

 65 765 982 0 02018-06-30 0,0 1,0 0,0 0,4

 65 663 300 0 02018-07-31 -0,2 0,8 -0,2 0,2

 65 763 187 0 02018-08-31 0,2 1,0 0,1 0,3

 65 562 635 0 02018-09-30 -0,3 0,6 -0,3 0,0

 65 566 016 0 02018-10-31 0,0 0,7 0,0 0,0

 65 635 967 0 02018-11-30 0,1 0,8 0,1 0,1

 65 606 781 0 02018-12-31 0,0 0,7 0,0 0,1

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)



Kallelse/föredragningslista 22 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2018-0491 

KF § 134 Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda 
stiftelsefonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av 
räkenskaper för 2018 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas 
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och 
undertecknande av sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Natalia Larsson 
Årsbokslut 2018 Stiftelsefonder 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 115 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 66 

Ärende

17



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2018-0491

KS § 66 Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2018

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda 
stiftelsefonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av 
räkenskaper för 2018 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas 
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och 
undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Natalia Larsson
Årsbokslut 2018 Stiftelsefonder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2018

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2018-0491

KSau § 115 Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2018

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda 
stiftelsefonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av 
räkenskaper för 2018 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas 
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och 
undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Natalia Larsson
Årsbokslut 2018 Stiftelsefonder

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2018

Beslutet skickas till
KS-diarium



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Ekonomiavdelningen 2019-03-20  

Natalia Larsson tel 0526-19409  Dnr: KS / 2018-0491 

natalia.larsson@stromstad.se   

 

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress:  

Kommunledningsförvaltningen  Norra Bergsgatan 23 

Ekonomiavdelningen ks@stromstad.se Org nr:  212000-1405 

452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se  Bankgiro: 5492-8379 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade 

stiftelsefonder för år 2018 enligt bilaga. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av 

Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för 

granskning och av revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt 

samman-ställningarna. 

 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelse-

fonder har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper 

för 2018 för stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas 

vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och under-

tecknande av sammanställningen. 

 

 

STRÖMSTADS KOMMUN 

 

 

 

Natalia Larsson 

Ekonom 

 

 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Natalia Larsson 

KS-diarium 
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Inledning 
 
Detta årsbokslut omfattar 18 stiftelsefonder som förvaltas av Strömstads 
kommun. Den sammanlagda förmögenheten hos stiftelserna uppgår 31 
december 2018 till ca 8,5 Mkr. Av detta belopp är ca 6,9 Mkr placerade i aktie- 
och räntefonder hos Öhmans fonder. Resterande kapital finns på bankkonto. 

 

En förbättring har skett under 2018 som gäller utdelningarna men det finns 
ett par stiftelser där utdelningsprocenten har varit låg. Detta har återigen 
uppmärksammas av revisionen. 

 

 
 

Natalia Larsson  
Ekonom  
Ekonomiavdelningen 
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Fond 

ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

102 Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhusfond 

(org.nr. 855900-5916) 

103 Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr.  855900-2764) 

104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr.  855900-5908) 

105 Stiftelsen Std Vette Härads barnkolonifond (org.nr.  855900-6161) 

107 Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne (org.nr.  855900-6179) 

108 Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr.  855900-6187) 

109 Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr.  855900-6195) 

202 Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr.  855900-6203) 

203 Stiftelsen Slöjd o syskolefonden (org.nr.  855900-6211) 

205 Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr.  855900-6229) 

206 Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr.  855900-6237) 

207 Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245) 

208 Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 (org.nr.  855900-6252) 

302 Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr.  855900-6260) 

303 Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633) 

304 Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658) 

305 Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr.  855900-6278) 

306 Stiftelsen Gertie o Helge Hults stiftelse (org.nr.  802477-3437) 

 

Förvaltningsberättelse 
Se årsredovisning per fond 

 

Utdelning 

Se årsredovisning per fond 
 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 

Stiftelsens intäkter 
 

32 097 

 
72 883  

Stiftelsens kostnader -57 775 

 

-25 875 

Stiftelsens resultat före avskrivning -25 678 47 008 

Finansiella intäkter 337 832  304 494 

Finansiella kostnader -32 097 -72 883 

Resultat efter finansnetto 305 735 231 611 

Stiftelsens årsresultat 280 057 278 620 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 

Marknadsvärde  värdepapper 

6 985 505 

7 856 529 

6 985 446 

8 258 826 

Not 2 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 7 799 568 713 270 

Redovisat årsresultat  280 057 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 30 573 -30 573 

Beslutad utdelning  -287 884 

Belopp vid årets utgång 7 830 141 674 869 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar 

 

 

 

  

SUMMA  TILLGÅNGAR 
 

8 505 011 8 512 838 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 7 830 141 7 799 568 

Fritt eget kapital 674 869  713 270 

Summa eget kapital 8 505 011 8 512 838 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 8 505 011 8 512 838 

SKULDER 

 

 
 

 

 

 



Not 1 
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Stiftelsen A o C Cavalli-Holmgrens rådhusfond 
(org.nr. 855900-5916) 

         102 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 4 augusti 1909. 

 

Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader 
av Strömstads Stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Ström- 
stads samhälle". 

 

Utdelning 
 

Kvinnojouren Emilie 

Summa 
 

16 500 
  
  

Summa 16 500 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 540  -1 394 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 540 - 1 394 

Finansiella intäkter 22 049 20 232 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 22 049 20 232 

Stiftelsens årsresultat 20 510 18 838 



Not 1 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 460 399 456 420 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 465 861 16 814 

Redovisat årsresultat  20 510 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 205 -2 205 

Beslutad utdelning  -16 500 

Belopp vid årets utgång 468 066 

 

18 619 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 460 399 456 420 

Summa anläggningstillgångar 460 399 456 420 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 26 287 26 202 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

A 

26 287 

 

26 202 

55 

SUMMA TILLGÅNGAR 486 686 482 676 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 468 066 465 861 

Fritt eget kapital 18 619  16 814  

Summa eget kapital 486 686 482 676 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 486 686 482 676 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux 

(org.nr. 855900-2764) 

     103 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 

testamente daterat 4 augusti 1905. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för 

behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor. 
 

Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 96 000 
Summa 96 000 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

 
32 097 

 
72 883 

Stiftelsens kostnader - 5 904 -5  338 

Stiftelsens resultat före avskrivning 26 193 67 545 

Finansiella intäkter 85 443 78 117 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 85 443  78 117 

Stiftelsens årsresultat 111 636 145 662 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 1 784 207 1 768 690 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 761 323 68 843 

Redovisat årsresultat  111 636 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 8 544 -8 544 

Beslutad utdelning  -96 000 

Belopp vid årets utgång 1 769 867 75 935 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristigt  värdepappersinnehav 1 784 207 1 768 690 

Summa anläggningstillgångar 1 784 207 1 768 690 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 61 594 61 262 

Summa omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

61 594 61 262 

212 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 845 801 1 830 165 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 769 867 1 761 323 

Fritt eget kapital 75 935 68 843 

Summa eget kapital 1 845 801 1 830 165 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 845 801 1 830 165 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen A J Lundgrens don.fond 
(org.nr. 855900-5908) 

     104 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 17 november 1902. 

 

Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Ragnar 
och Julia Ståhlhanes fond till förmån för Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till 
behövande personer i Strömstads kommun". 

 

Utdelning Summa 

 
Kvinnojouren Emilie   13 500 
Föreningsgala/Fritidsverksamhet  10 000 
Strömstads Bridgeklubb    8 500 
Summa 32 000 

 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -5 161 -4 693 

Stiftelsens resultat före avskrivning -5 161 -4 693 

Finansiella intäkter 75 433 69 250 

Finansiella kostnader - 32 097 -72 883 

Resultat efter finansnetto 43 336 -3 633 

Stiftelsens årsresultat 38 175 -8 326 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 1 567 550 1 561 480 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 498 369 64 193 

Redovisat årsresultat  38 175 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 4 334 -4 334 

Beslutad utdelning  -32 000 

Belopp vid årets utgång 1 502 703 66 034 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 1 567 550 1 561 480 

Summa anläggningstillgångar 1 567 550 1 561 480 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 1 187 893 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

1 187 

 

893 

189 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 568 737 1 562 562 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 502 703 1 498 369 

Fritt eget kapital 66 034 64 193 

Summa eget kapital 1 568 736 1 562 562 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 568 736 1 562 562 

SKULDER 

 
 
 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Std Vette härads barnkol.fond 
(org.nr. 855900-6161) 

     105 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 

 
Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens stadgar. 

 
Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av 
politiska-, religiösa- eller andra åsikter". 

 

Utdelning Summa 

 
Strömstads Tennisklubb 13 500 
Summa 13 500 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 267 -1 150 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 267 -1 150 

Finansiella intäkter 17 851 16 364 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 17 851 16 364 

Stiftelsens årsresultat 16 584 15 213 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 372 576 369 517 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 370 830 13 577 

Redovisat årsresultat  16 584 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 1 785 -1 785 

Beslutad utdelning  -13 500 

Belopp vid årets utgång 372 615 14 876 

 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 372 576 369 517 

Summa  anläggningstillgångar 372 576 369 517 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 14 916 14 846 

Summa omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

14 916 

 

14 846 

45 

SUMMA TILLGÅNGAR 387 491 384 408 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 372 615 370 830 

Fritt eget kapital 14 876 13 577 

Summa eget kapital 387 491 384 408 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 387 491 384 408 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne 

(org.nr. 855900-6179) 

          107 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 
testamente daterat 8 juli 1976. 

 

Stiftelsens ändamål är att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom 
åldringsvården i Strömstad. 

 

Utdelning 

 
Solbo Dagverksamhet 

Summa 

 
  8 000 

Träffpunkten 4 400 

Summa 12 400 

 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader - 1 205 -1 096 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 205 -1 096 

Finansiella intäkter 16 462 15 097 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 16 462 15 097 

Stiftelsens årsresultat 15 257 14 002 



Not 1 
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Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 343 604 340 769 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 349 582 12 492 

Redovisat årsresultat  15 257 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 1 645 -1 645 

Beslutad utdelning  -12 400 

Belopp vid årets utgång 351 227 13 703 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 343 604 340 769 

Summa anläggningstillgångar 343 604 340 769 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 21 328 21 264 

Summa omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

 

21 328 21 264 

40 

SUMMA TILLGÅNGAR 364 932 362 073 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 351 227 349 582 

Fritt eget kapital 13 703 12 492 

Summa eget kapital 364 932 362 073 

   Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 364 932 

 

 

362 073 

 

 

SKULDER 

 
  

 

Not 2 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Vera Nothins minne 

(org.nr. 855900-6187) 

     108 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 
Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och 
fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

 

Utdelning 

 
Träffpunkten 

Summa 

 
   5 600 

Strömstiernaskolan                                                                10 000 
Summa 15 600 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader - 2 419 -2 033 

Stiftelsens resultat före avskrivning - 2 419 -2 033 

Finansiella intäkter 26 335 19 786 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 26 335 19 786 

Stiftelsens årsresultat 23 917 17 754 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 466 766 482 825 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 639 639 15 775 

Redovisat årsresultat  23 917 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 634 -2 634 

Beslutad utdelning  -15 600 

Belopp vid årets utgång 642 273 21 458 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 466 766 482 825 

Summa anläggningstillgångar 466 766 482 825 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel, Swedbank 38 882 38 873 

Bankmedel, SE-banken 158 082 133 709 

Summa omsättningstillgångar 
Avräkning Strömstads Kommun 

196 964 172 582 
7 

SUMMA TILLGÅNGAR 663 729 655 414 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 642 273 639 639 

Fritt eget kapital 21 458 15 775 

Summa eget kapital 663 729 655 414 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 663 729 655 414 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen J E Johansson fond 

(org.nr. 855900-6195) 

             109  

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som 
i enlighet med testamente daterat 28 januari 1963. 

 

Stiftelsens ändamål är att avkastningen "årligen skall utdelas till en välskött idrotts- 
sammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran". 

 

 

Utdelning Summa 
 

Ingen utdelning har skett i år. 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -441 -416 

Stiftelsens resultat före avskrivning -441 -416 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 0 0 

Stiftelsens årsresultat -441 -416 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 87 821 -1 117 

Redovisat årsresultat  -441 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 87 821 -1 558 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018

9 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 86 263 86 704 

Summa  omsättningstillgångar 86 263 86 704 

SUMMA TILLGÅNGAR 86 263 86 704 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital  87 821 87 821 

Fritt eget kapital -1 558 -1 117 

Summa eget kapital 86 263 86 704 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 86 263 86 704 

SKULDER   

 



Not 1 

 

20 
 

 

Stiftelsen Dahlgrenska fonden 

(org.nr. 855900-6203) 

      202 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 
 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för 
flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen". 

 

 

Utdelning Summa 

 
Strömstadsgymnasium                         2 752 

   Summa                  2 752 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -256 -247 

Stiftelsens resultat före avskrivning -256 -247 

Finansiella intäkter 745 633 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 745 633 

Stiftelsens årsresultat 489 386 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 13 148 15 413 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 17 444 2 752 

Redovisat årsresultat  489 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 74 -74 

Beslutad utdelning  -2 752 

Belopp vid årets utgång 17 518 414 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 13 148 15 413 

Summa anläggningstillgångar 13 148 15 413 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 4 785 4 782 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

4 785 

 

4 782 

1 

SUMMA TILLGÅNGAR 17 933 20 196 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 17 518 17 444 

Fritt eget kapital 414 2 752 

Summa eget kapital 17 933 20 196 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 17 933 20 196 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Slöjd o syskolefonden 

(org.nr. 855900-6211) 

     203 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 

 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen "understödja syskolan eller slöjdskolan 
för flickor". 

 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett i  år. 

 
 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -70 -57 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -70 -57 

Finansiella intäkter 1 080 907 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 1 080 907 

Stiftelsens årsresultat 1 010 849 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 23 368 22 359 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 16 995 8 133 

Redovisat årsresultat  1 010 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 108 108 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 17 103 9 035 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 23 368 22 359 

Summa anläggningstillgångar 23 368 22 359 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 2 768 2 764 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

2 768 

 

2 764 

4 

SUMMA TILLGÅNGAR 26 137 25 128 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 17 103 16 995 

Fritt eget kapital 9 035 8 133 

Summa eget kapital 26 137 25 128 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 26 137 25 128 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Lions jubileumsgåva 

(org.nr. 855900-6229) 

        205 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 20 augusti 1966. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "en elev i grundskolans högsta 
klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart". 

 

 

Utdelning Summa 

 

Odelsbergskolan          20 893. 
   Summa            20 893 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -385 -354 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -385 -354 

Finansiella intäkter 2 782 2 344 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 2 782 2 344 

Stiftelsens årsresultat 2 397 1 990 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 39 094 57 594 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 45 912 20 893 

Redovisat årsresultat  2 397 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 278 -278 

Beslutad utdelning  -20 893 

Belopp vid årets utgång 46 190 2 119 

 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 39 094 57 594 

Summa anläggningstillgångar 39 094 57 594 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 9 215 9 204 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

9 215 9 204 

6 

SUMMA TILLGÅNGAR 48 309 66 805 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 46 190 45 912 

Fritt eget kapital 2 119 20 893 

Summa eget kapital 48 309 66 805 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 48 309 66 805 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Gurli Jacobssons fond 

(org.nr. 855900-6237) 

     206 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 5 juli 1955. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat 
intresse för tyska  språket". 

 

Utdelning Summa 

 
Skola utbytesresa för elever              1 989 

   Summa    1 989 
 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -354 -346 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -354 -346 

Finansiella intäkter 2 647 2 595 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 2 647 2 595 

Stiftelsens årsresultat 2 293 2 249 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 55 084 54 783 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 53 389 1 989 

Redovisat årsresultat  2 293 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 265 -265 

Beslutad utdelning  -1 989 

Belopp vid årets utgång 53 654 2 028 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 55 084 54 783 

Summa anläggningstillgångar 55 084 54 783 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 598 587 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

598 

 

587 

8 

SUMMA TILLGÅNGAR 55 682 55 379 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 53 654 53 389 

Fritt eget kapital 2 028 1 989 

Summa eget kapital 55 682 55 379 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 55 682 55 379 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Kosterfonden 

(org.nr. 855900-6245) 

      207 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 
daterat 30 juni 1965. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt 
skolbarn hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och   Moholmen". 

 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett I år 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -269 -262 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -269 -262 

Finansiella intäkter 1 068 996 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 1 068 996 

Stiftelsens årsresultat 799 734 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 22 908 22 110 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 24 208 634 

Redovisat årsresultat  799 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 107 -107 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 24 315 1 326 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 22 908 22 110 

Summa anläggningstillgångar 22 908 22 110 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 2 732 2 728 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

2 732 2 728 

4 

SUMMA TILLGÅNGAR 25 640 24 842 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 24 315 24 208 

Fritt eget kapital 1 326 634 

Summa eget kapital 25 640 24 842 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 25 640 24 842 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 

(org.nr. 855900-6252) 

     208 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 

 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som 
möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen 
används till förmån för eleverna vid grundskolan i   kommunen. 

 

Utdelning 

 
Strömstadsgymnasium 

Summa 

 
2 500 
 Strömstiernaskolan 10 000 

 
 

Utbytesresa skolan 8 000 

Summa 20 500 

 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 026 -908 

Stiftelsens resultat före  avskrivning - 1 026 -908 

Finansiella intäkter 13 280 11 682 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 13 280 11 682 

Stiftelsens årsresultat 12 254 10 773 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 266 638 274 902 

Not 2 

 Bundet eget capital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 275 943 21 595 

Redovisat årsresultat  12 254 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 1 328 -1 328 

Beslutad utdelning  - 20 500 

Belopp vid årets utgång 277 271 12 021 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 266 638 274 902 

Summa anläggningstillgångar 266 638 274 902 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 22 654 22 604 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

22 654 

 

22 604 

32 

SUMMA TILLGÅNGAR 289 292 297 538 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 277 271 275 943 

Fritt eget kapital 12 021 21 595 

Summa eget kapital 289 292 297 538 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 289 292 297 538 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT  FÖR 

 
Stiftelsen Gunvor Larssons fond 

(org.nr. 855900-6260) 

     302 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 

 
Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente. 

 

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för patienter och 
personal på kommunens äldreboenden. 

 

Utdelning Summa 

 
Solbogården                                                 4 500 
Jägarens äldreboende                                  4 500 
Summa                                                         9 000 

 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -868 -794 

Stiftelsens resultat före avskrivning -868 -794 

Finansiella intäkter 10 987 10 041 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 10 987 10 041 

Stiftelsens årsresultat 10 118 9 247 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 228 528 227 425 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 231 855 9 006 

Redovisat årsresultat  10 118 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 1 099 -1 099 

Beslutad utdelning  -9 000 

Belopp vid årets utgång 232 954 9 026 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 228 528 227 425 

Summa anläggningstillgångar 228 528 227 425 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 13 451 13 409 

Summa omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads kommun 

13 451 13 409 

27 

SUMMA TILLGÅNGAR 241 979 240 861 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 232 954 231 855 

Fritt eget kapital 9 026 9 006 

Summa eget kapital 241 979 240 861 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 241 979 240 861 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Stift. för äldreboende 
(org.nr. 854600-9633) 

        303 

RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i 
stiftelsens stadgar. 

 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så 
hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ända- 
målet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende. 

 

Utdelning 
 

Solbogården 

Summa 
 

8 000 
Jägarens äldreboende 8 000 

Summa 16 000 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 481 -1 339 

Stiftelsens resultat före avskrivning - 1 481 -1 339 

Finansiella intäkter 21 014 19 228 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 21 014 19 228 

Stiftelsens årsresultat 19 533 17 888 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 438 494 434 991 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 445 129 16 544 

Redovisat årsresultat  19 533 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 101 -2 101 

Beslutad utdelning  -16 000 

Belopp vid årets utgång 447 230 17 975 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 438 494 434 991 

Summa anläggningstillgångar 438 494 434 991 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 26 710 26 629 

Summa  omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

26 710 26 629 

52 

SUMMA TILLGÅNGAR 465 205 461 672 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 447 230 445 129 

Fritt eget kapital 17 975 16 544 

Summa eget kapital 465 205 461 672 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 465 205 461 672 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT  FÖR 

 
Stiftelsen Std komm. stift.för behövande 

(org.nr. 854600-9658) 

         304 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 

 
Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 

 
Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som 
möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Målgruppen för utdelning är personer 
bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i en ekonomiskt svår situation, där personer i alla 
åldrar kan vara aktuella. 

 

Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 30 750 
Summa 30 750 

 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och  balansräkning. 

 

 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -2 617 -2 355 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -2 617 -2 355 

Finansiella intäkter 39 693 36 407 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 39 693 36 407 

Stiftelsens årsresultat 37 076 34 052 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt värdepappersinnehav 827 928 821 657 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 839 454  31 601 

Redovisat årsresultat  37 076 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   
- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 3 969 -3 969 

Beslutad utdelning  -30 750 

Belopp vid årets utgång 843 423 33 958 

 

BALANSRÄKNING 
 

2018 
 

2017 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 827 928 821 657 

Summa  anläggningstillgångar 827 928 821 657 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 49 453 49 299 

Summa   omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

49 453 49 299 

99 

SUMMA TILLGÅNGAR 877 381 871 055 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 843 423 839 454 

Fritt eget kapital 33 958 31 601 

Summa eget kapital 877 381 871 055 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 877 381 871 055 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT  FÖR 

 
Stiftelsen Oleana Karlssons fond 

(org.nr. 855900-6278) 

     305 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 

daterat 17 april 1933. 

 
Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem. 

 

Utdelning Summa 
Ingen utdelning har skett I år 
Summa  

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -257 -247 

Stiftelsens resultat före avskrivning -257 -247 

Finansiella intäkter 961 815 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 961 815 

Stiftelsens årsresultat 705 568 



Not 1 
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Not 1 

 2018 2017 

Långfristigt  värdepappersinnehav 20 606 19 902 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 18 309 2 176 

Redovisat årsresultat  705 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 96 -96 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 18 405 2 784 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 20 606 19 902 

Summa anläggningstillgångar 20 606 19 902 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 583 580 

Summa omsättningstillgångar 

Avräkning Strömstads Kommun 

 

583 580 

3 

SUMMA  TILLGÅNGAR 21 189 20 485 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 18 405 18 309 

Fritt eget kapital 2 784 2 176 

Summa eget kapital 21 189 20 485 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 21 189 20 485 

SKULDER 

 
  

 

Not 2 
 



Not 1 

 

40 
 

 

 

ÅRSBOKSLUT  FÖR 

 
Gertie och Helge Hults stiftelse 

(org.nr. 802477-3437) 

     306 

RÄKENSKAPSÅRET  2018 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 

daterat 2004-03-16 

 
Stiftelsens ändamål är att tillgodose trivselbefrämjande åtgärder för boende och personal 

på Beatebergsgårdens servicehus. 
 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett I år 

  
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -32 255 -2 844 

Stiftelsens resultat före avskrivning -32 255 -2 844 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 0 0 

Stiftelsens årsresultat -32 255 -2 844 



 

41 
 

 
 
 
 
 

   
Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 659 323 408 401 

Redovisat årsresultat  -32 255 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 659 323 373 302 

 

 
BALANSRÄKNING 

 
2018 

 
2017 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

 Anläggningstillgångar 54 608 54 608 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 978 016 1 010 272 

Summa omsättningstillgångar 978 016 1 010 272 

SUMMA  TILLGÅNGAR 1 032 624 1 064 879 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 659 323 659 323 

Fritt eget kapital 373 302 405 557 

Summa eget kapital 1 032 624 1 064 879 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 032 624 1 064 879 

SKULDER   

Not 1 

Not 1 

Not 2 



 

PM till Kommunstyrelsen i Strömstad 
 

 

Utdelning till destinatärkretsen 
 

Samtliga stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun beskattas inte för den årliga 

avkastningen på kapitalet. Det krävs att stiftelserna, sett över en period av ungefär 

fem år, använder minst 80 % av nettoavkastningen för det kvalificerande 
ändamålet (främja försvarsändamål, främja vård och uppfostran av barn, lämna 

understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet 

bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete) 

 

En klar förbättring har skett under 2018 och nu finns det endast ett par stiftelser där 

utdelningarna till destinatärkretsen varit för låg de senaste åren. Nedanstående 

stiftelser för 2018 kommer inte upp till 80 % under den senaste 5 årsperioden. 
  
        2018  2017 

 

104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond   64%  49% 

105 Stiftelse Vette Härads barnkolonifond   72%  65% 
 

 

Vid en eventuell skattekontroll kan alltså ovanstående stiftelser bli beskattade, vilket 

innebär att en stor del av överskottet går till skatt och stiftelsernas förmåga att göra 

utdelningar samt konsolidering försämras. Det är viktigt att dessa stiftelser under 2019 

ökar nivån på utdelning för att undvika beskattning i framtiden. 

Ett sätt kan vara att marknadsföra stiftelserna mer så att fler ansökningar kommer in 

de kommande åren. 

 

Det vore bra att i framtiden minska antalet stiftelser genom permutation så att 

administrationen minskar och att varje stiftelse förfogar över mer kapital än tidigare. 

 

 

 

Strömstad 2019-03-14 

 

 

 

Lars Flodin     Anders Bergman 

Revisor     Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning över förvaltade fonder 2018

Kto Fond Bankmedel Ränta  Värdepapper Utdeln/Reavinster Uttag/reaförlust Värdepapper Tillgångar

2018‐12‐31  2018‐12‐31 2018‐01‐01 under året under året 2018‐12‐31 2018‐12‐31

exkl ränta

SWEDBANK/ÖHMANS IB 2018 UB 2018

102 A o C Cavalli Holmgrens rådhusfond 26 287,42 0,00 456 419,87 22 049,13 ‐18 070,30 460 398,70 486 686,12

103 Ståhlhanes fond Pauvres Honteux 61 594,29 0,00 1 768 690,43 85 443,46 ‐69 926,85 1 784 207,04 1 845 801,33

104 A J Lundgrens donationsfond 1 186,61 0,00 1 561 480,29 75 433,37 ‐69 363,22 1 567 550,44 1 568 737,05

105 Std Vette Härads barnkolonifond 14 915,51 0,00 369 516,66 17 850,94 ‐14 791,73 372 575,87 387 491,38

107 Signe o Einar Karlssons minne 21 328,22 0,00 340 769,17 16 462,18 ‐13 627,81 343 603,54 364 931,76

108 Stiftelsen Vera Nothins minne 38 881,84 0,00 482 824,51 1 562,37 ‐17 621,10 466 765,78 505 647,62

202 Dahlgrenska fonden 4 785,10 0,00 15 412,75 744,57 ‐3 009,09 13 148,23 17 933,33

203 Slöjd o syskolefonden 2 768,37 0,00 22 359,41 1 080,15 ‐71,24 23 368,32 26 136,69

205 Lions jubileumsgåva 9 214,75 0,00 57 594,40 2 782,34 ‐21 282,28 39 094,46 48 309,21

206 Gurli Jacobssons fond 597,98 0,00 54 783,38 2 646,53 ‐2 346,38 55 083,53 55 681,51

207 Kosterfonden 2 732,39 0,00 22 110,03 1 068,12 ‐270,43 22 907,72 25 640,11

208 Stift.Std:s grundskolas samfond nr.1 22 654,03 0,00 274 902,01 13 280,19 ‐21 544,26 266 637,94 289 291,97

302 Gunvor Larssons fond 13 451,49 0,00 227 424,88 10 986,63 ‐9 883,77 228 527,74 241 979,23

303 Stiftelsen för äldreboende 26 710,32 0,00 434 991,10 21 013,94 ‐17 510,57 438 494,47 465 204,79

304 Std kommuns stift. för behövande 49 453,04 0,00 821 657,13 39 693,35 ‐33 422,76 827 927,72 877 380,76

305 Oleana Karlssons fond 583,09 0,00 19 902,40 961,46 ‐258,19 20 605,67 21 188,76

0,00

Utg balans 2016‐12‐31 297 144,45 0,00 6 930 838,42 313 058,73 ‐312 999,98 6 930 897,17 7 228 041,62

Bank 181231 Ränta 181231 Värdepapper Värdepapper Tillgångar

Kto Fond exkl ränta 181231 181231 181231

SWEDBANK

306 Gertie o Helge Hults stiftelse 978 016,40 54 607,79 54 607,79

Utg balans 2018‐12‐31 978 016,40 0,00 54 607,79 54 607,79 1 032 624,19

SE‐BANKEN 

108 Vera Nothins minne 158 081,83 0,00       158 081,83

109 J E Johansson fond 86 263,50 0,00 86 263,50

Totalt 2018‐12‐31 1 519 506,18 0,00 6 985 446,21 313 058,73 ‐312 999,98 6 985 504,96 8 505 011,14

Fond 108 innehar värdepapper som förvaras hos SEB uppgående till anskaffningsvärde 450.483 kronor. Resterande värdepapper förvaras hos Öhmans.
Fond 306 innehar värdepapper som förvaras hos Swedbank uppgående till anskaffningsvärde 54.607,79.
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0128 

KF § 135 Överföring investeringsbudget från 2018 till 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget 

Nämnd Belopp i tkr 

Tekniska nämnden, taxekollektiven  45 743 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  64 431 

Barn- och utbildningsnämnden  795 

Miljö- och byggnämnden   1 300 

Socialnämnden  756 

Kommunstyrelse  3 541 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Carsten Sörlie 
Nämndbeslut i varje enskild nämnd. 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 100 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 69 

Ärende

18



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2019-0128

KS § 69 Överföring investeringsbudget från 2018 till 
2019

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven  45 743

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  64 431

Barn- och utbildningsnämnden  795

Miljö- och byggnämnden  1 300

Socialnämnden  756

Kommunstyrelse  3 541

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Carsten Sörlie
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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

KS/2019-0128

KSau § 100 Överföring investeringsbudget från 2018 till 
2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven  45 743

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  64 431

Barn- och utbildningsnämnden  795

Miljö- och byggnämnden  1 300

Socialnämnden  756

Kommunstyrelse  3 541

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Carsten Sörlie
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-13 Dnr: KS/2019-0128
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Överföring investeringsbudget från 2018 till 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som 
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven   45 743
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh   64 431
Barn- och utbildningsnämnden         795
Miljö- och byggnämnden      1 300
Socialnämnden         756
Kommunstyrelse      3 541

Beslutsunderlag
Nämndsbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Tekniska nämden
Barn- och utbildningsnämden
Miljö- och byggnämden
Kommunstyrelsen
Lenita Tengström
Carsten Sörlie

Kommunstyrelsen



Investeringsprojekt
Utfall Jan - Dec 2018  Tot Budget 2018  Återstår 2018  Budget till 2019 i tkr

70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest
70213 IKT Nätsäkerhet 400 000 400 000 200

70313 IKT Inventarier o utveckling 97 348 316 000 218 652 218

70317 KLK Medborgarrel e-förv, utv 200 000 200 000 200

70411 Systemutveckl centrala system 150 661 1 461 000 1 310 339 1 310

70413 IKT E-strategi utveckling 3 728 75 000 71 272 71

70414 ADM E-arkiv 642 000 642 000 642
70513 Konst 810 000 810 000 200
70611 Integrationsmotor - E-tjänster 500 000 500 000 500

70809 Ärende- o dokumenthanteringssy 200 000 200 000 200
70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest 251 737 4 604 000 4 352 263 3 541

74 Socialförv, investering
74218 SF Digitala lösn o kopiatorer 143 114 600 000 456 886 456

74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg 300 000 300 000 300
74 Omsorgsförv, investering 143 114 900 000 756 886 756

76 Barn-o utb.förv, investering
76118 BUN Inv skolornas utemiljö 46 299 1 000 000 953 701 615
76618 BUN Skrivare, kopiatorer, IT 110 545 460 000 349 455 180
76 Barn-o utb.förv, investering 156 844 1 460 000 1 303 156 795

78 Miljö- o byggnämnd,investering
78418 Brand/Räddning Sydkoster 1 800 000 1 800 000 1 300
78 Miljö- o byggnämnd,investering 0 1 800 000 1 800 000 1 300



80 Teknisk nämnd, skattefin inv
80118 Centrumplan 2 552 460 3 000 000 447 540 0
80318 Belysning, stolpar 147 542 600 000 452 458 452
80516 Utbyte av p-automater 2 156 273 4 000 000 1 843 727 400
80717 Proj/utredn/uppgr Torskholmen 747 502 10 156 000 9 408 498 7 000
80718 Utbyte lastbil, krokbil m kran 3 000 000 3 000 000 3 000
80917 Fendrar Skeppsbropiren 556 000 556 000 556
80918 Utbyte av bryggor 1 665 073 2 100 000 434 927 434
81015 Reparation av ångbåtskajen 7 439 000 7 439 000 7 439
81017 Skyltning i färjeläget 471 000 471 000 471
81018 Strandpromenaden 643 549 2 112 000 1 468 451 1 468
81217 Kaj Kustbevakning 50 450 959 61 348 000 10 897 041 10 897
81218 ISPS-staket 1 000 000 1 000 000 1 000
81318 Arbetsbåt 1 500 000 1 500 000 1 500
81418 Belysn GC Hällestrand-Norrkärr 473 245 600 000 126 755 0

81609 Sjösättningsramp Hålkedalen 9 100 330 000 320 900 320
81618 Färjeläget 82 227 397 110 000 000 27 772 603 27 772
85214 Errosionskydd Vättlandsån 2 087 000 2 087 000 0

85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg 46 356 482 000 435 644 435
86413 HA Utbyggnad Rossö hamn 50 862 864 000 813 138 813

87514 Bulleråtgärder Tången 1 600 876 000 874 400 474
80 Teknisk nämnd, skattefin inv 141 171 918 212 521 000 71 349 082 64 431

SUMMA SKATTEFIN INV 141 723 613 221 285 000 79 561 387 70 823

85 Teknisk nämnd, taxfin VA inv
80114 Vatten- och avlopp Flöghult 7 547 594 9 664 000 2 116 406 1 100
80211 Dubbl råvattenledn Blomsh-Färi 372 306 29 773 000 29 400 694 29 400
80614 VA Dagvatten Seläter 8 842 2 064 000 2 055 158 2 055
81413 Utbyggnad av Österröd (VA) 112 055 686 112 590 000 534 314 534
85317 Avloppsledn till/från Österröd 1 414 583 32 785 000 31 370 417 0
85318 Avloppspumpst Öddö/Bojar/Skepp 7 500 000 7 500 000 7 500



85416 VA oförutsedda behov 955 774 3 200 000 2 244 226 2 244
85 Teknisk nämnd, taxfin VA inv 122 354 785 197 576 000 75 221 215 42 833

88 Teknisk nämnd, taxfin AV inv

82214 AV Utredn införande matavfall 189 291 400 000 210 709 210
88218 Utbyte sopbil D30 2 000 000 2 000 000 2 000
88417 ID-reg utrustning sopbilar 250 000 250 000 250
88418 Personalbyggn Långagärde ÅVC 200 000 200 000 200
88518 ÅVS Koster 250 000 250 000 250
88 Teknisk nämnd, taxfin AV inv 189 291 3 100 000 2 910 709 2 910

SUMMA TAXEFIN INV 122 544 076 200 676 000 78 131 924 45 743

TOTALT KOMMUNEN 264 267 689 421 961 000 157 693 311 116 566



Kommentar

Införande av porrfilter och säker identifiering på gästnätet
Ny redundant 10Gb Core switch, disksystem/datacore, metakatalog
GDPRsäkra och rollbasera och utbyte swichar och accespunkter
Medlen ska användas för inköp av kundtjänstsystem till utökad
gemensam servicefunktion, Kontaktcenter.
Motivering och detaljbudget finns i Förstudie om Kontaktcenter Dnr KS 2017/0660
Fortsatt utveckling av centrala system, exempelvis uppgraderig
 av ekonomisystem och PA-system
Påbörjat projekt med att skicka fil från W3D3 till Raindance avseende
utbetalning av föreningsbidrag mm
Införande av e-arkiv har inletts 2018 och kostnaderna faller ut enligt en
 ”bördefördelning” mellan deltagande kommuner.
Investeringskostnaderna är specificerade och rör främst systemrelaterade
kostnader för att överföra handlingar till nytt e-arkiv.
Genomföra planen med konststråk från Lokstallet till Laholmen
Införande  av e-legitimation och mina meddelanden
Medlen överförs i syfte att kunna förbereda ärendehanteringssystemet W3D3
för gallring och överföring av ärenden till nytt e-arkiv
(inköp av modul för hantering av handlingar mot nytt e-arkiv).

Upphandling av digitala lås pågår och kommer färdigställas under 2019.
Efter stänging av platser på Beatebergsgården kommer ombyggnationer
att göras under 2019.

Pågående projekt, fortsätter under 2019
Ramavtal ej på plats under 2018, inköp görs 2019

Upphandling påbörjad under 2018, kommer att köpas in under 2019



Under 2019 kommer projekt Centrumplan färdigställas
Utbyte av belysningsstolpar fortsätter under 2019
Pågående projekt, samtliga automater har bytts ut till sommaren 2019
Pågående projekt, kontinueliga åtgärder på Torskholmen
Inköp under 2019, diskussion avseende drivmedelsalternativ pågår
Pågående projekt, upprustning av fendrar pågår. 
Pågående projekt, upphandling pågår
Betongen i kajen är i dåligt skick och måste åtgärdas, genomförs troligtvis hösten 2019
Projeket hör samman med projekt Färjeläget
Pågående projekt, åtgärder sker under 2019
Pågående projekt, planerad invigning 2019-03-15
Åtgärder kommer att göras och avslutas 2019
Inköp kommer att göras under 2019
Pågående projekt, slutförs 2019. Inväntar bidrag från Trafikverket
Avser brygga/landgång så att det går att följa båten ut i vattnet, Tidsbrist under 2018,
hinns troligen inte heller 2019.
Pågående projekt, färdigställs 2019. Ny färja juni 2019
Utredning pågår med försäkringsbolag
Pågående projekt, utredning pågår av Grålösvägen i samband med etablering av förskola samt
diskussion förs med
Trafikverket ang övetagande av väg
Avser en toalettömningsstation, det har varit svårt att hitta lämplig placering, ska utredas.
Pågående projekt, förslag framtaget. Möte med fastighetsägarna kommer att ske
under första halvåret 2019

Pågående projekt som avslutas under 2019
Pågående projekt, avtal skrivet med entreprenör. Långdragen process med lantmäteriet.
Pågående projekt, slutbesiktning april 2019
Pågående projekt, färdigställs under 2019
Pågående projekt, har bäring på Österöds avloppsreningsverk. Flyttas till 2020.
Pågående projekt, har bäring på Österöds avloppsreningsverk. Färdigställs troligen 2020



Akutinsatser inom VA-verksamheter

Pågående projekt, projektering påbörjad tillsammans med Ramboll. Uppstart
årsskifte 2019-2020
Inköp måste göras 2019, diskussion angående drivmedelsalternativ pågick under 2018
Inköp görs under 2019
Utredning av behov personalutrymmen på Koster sker under 2019
Renovering av ÅVS-stationer på Koster kommer att göras under 2019



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-28

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0312

TN § 6 Överföring investeringsmedel pågående 
projekt 2018 till 2019

Tekniska nämndens beslut
att investeringsmedel för pågående projekt inom den skattefinansierade 
verksamheten om 71,3 mkr förs över till 2019.

att investeringsmedel för pågående projekt inom VA-verksamheten om 75,2 mkr 
förs över till 2019.

att investeringsmedel för pågående projekt inom Avfallsverksamheten om 2,9 mkr 
förs över till 2019.

att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2018 till 2019 för Skattefinansierad verksamhet, Vatten- och 
avloppsverksamheten samt Avfallsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18, Controller Charlotta Björkman

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att investeringsmedel för pågående projekt inom den skattefinansierade 
verksamheten om 71,3 mkr förs över till 2019.

att investeringsmedel för pågående projekt inom VA-verksamheten om 75,2 mkr 
förs över till 2019.

att investeringsmedel för pågående projekt inom Avfallsverksamheten om 2,9 mkr 
förs över till 2019.

att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Controller Charlotta Björkman
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-21  
   
    
 

    

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

 

 BUN/2019-0035 

BUN § 19 Mål och budget 2018 - Årsredovisning och 
bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 

utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2018 

2. att föreslå kommunfullmäktige att 0,8 Mkr överförs från 
investeringsbudgeten 2018 till 2019 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker och förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar 
ärendet. 

Förvaltningschefen har färdigställt ett förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2018. Förslaget innehåller dels en ekonomisk 
redogörelse och dels en verksamhetsredogörelse. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2018 
med 1,9 Mkr. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-0,7 Mkr) och lägre 
arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,1 Mkr) ökar nämndens resultat med 0,4 Mkr. 

Trots att barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört 
medbudget finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom 
verksamheterna. 

Under 2018 har investeringsbudgeten inte kunnat användas som planerat och 
förvaltningen önskar att 0,8Mkr överförs till investeringsbudgeten för 2019. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och bokslut 2018 
Förslag till årsredovisning och bokslut 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att, efter att förslagna ändringar och tillägg gjorts, godkänna 

förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens bokslut 
och årsredovisning för 2018 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

1. att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 
utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2018 

2. att föreslå kommunfullmäktige att 0,8 Mkr överförs från 
investeringsbudgeten 2018 till 2019 års investeringsbudget. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-21  
   
    
 

    

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

 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (42) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-13  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2018-1383 

MBN § 142 Mål och budget 2019 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse inklusive nya taxor så som sitt 
eget 

att nämnden har med inlämnandet av denna budgetskrivelse fullföljt uppdraget 
från budgetberedningen och ekonomichefen. Vi presenterar besparingar i nivå 
med vad som har efterfrågats. 

Mats Granberg (S), Peter Sövig (S), Olle Westling (S) och Siwert Hjalmarsson (M) 
deltar inte i beslutet. 

Nämnden anser att besparingsnivån är svår att genomföra utan att göra avkall på 
kommunens mål och servicegrad. Konsekvenserna för verksamheten är 
betydande, vilket framgår av budgetskrivelsen. 

Mats Granberg (S), Peter Sövig (S), Olle Westling (S) och Siwert Hjalmarsson (M) 
stöder majoritetens tillägg. 

Beslutsmotivering 
Nämnden har med inlämnandet av denna budgetskrivelse fullföljt uppdraget från 
budgetberedningen och ekonomichefen. Vi presenterar besparingar i nivå med 
vad som har efterfrågats. 

Förvaltningen har utifrån budgetberedningens uppdrag, som för miljö- och 
byggnämndens del innebär förslag till ramminskning med 3 mnkr vilket motsvarar 
ca 7 procent av bruttokostnaderna (exklusive kapitalkostnader) eller cirka 10 
procent av nettoramen, tagit fram ett förslag som innehåller effektiviseringar, 
rena besparingar och taxehöjningar jämte konsekvenser av dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen arbetar på nämndens uppdrag med fysisk planering, 
prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet, inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelskontroll och angränsande 
speciallagstiftningar. Förvaltningen hanterar även kommunens övergripande 
naturvårdsarbete. Räddningstjänsten är en viktig och stor del av förvaltningens 
verksamhet. 
 
Förvaltningen har utifrån budgetberedningens uppdrag, som för miljö- och 
byggnämndens del innebär förslag till ramminskning med 3 mnkr vilket motsvarar 
ca 7 procent av bruttokostnaderna (exklusive kapitalkostnader) eller cirka 10 
procent av nettoramen, tagit fram ett förslag som innehåller effektiviseringar, 
rena besparingar och taxehöjningar jämte konsekvenser av dessa. 
 
Hänsyn har tagits till barn- och folkhälsoperspektivet genom fortsatt fokus på 
kommunens långsiktiga mål om att Strömstads förskolor och skolor 2030 ska 
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-13  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

rankas bland landets bästa. Miljö- och byggnämnden möter detta genom att som 
nämndmål prioritera tillsyn gentemot skolor och förskolor med fokus på att 
verksamhet ska bedrivas i lokaler med god inne- och utemiljö. 
Nämnden fortsätter vidare sitt arbete att i samband med övergripande 
samhällsplanering arbeta för en god och hälsosman miljö på barnens villkor. 
 
Förvaltningen överlämnar förslaget till Miljö- och byggnämnden för beslut och 
föreslår nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Nämnden 
ombedes särskilt beakta konsekvenserna av förslaget. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse inför budget 2019 
Miljö- och byggnämndens taxor 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse inklusive nya taxor så som sitt 
eget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Bengt Bivrin (MP) med instämmande av Morgan Gutke (C) och Tore 
Lomgård (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg: 

att nämnden har med inlämnandet av denna budgetskrivelse fullföljt uppdraget 
från budgetberedningen och ekonomichefen. Vi presenterar besparingar i nivå 
med vad som har efterfrågats. 

Nämnden anser att besparingsnivån är svår att genomföra utan att göra avkall på 
kommunens mål och servicegrad. Konsekvenserna för verksamheten är 
betydande, vilket framgår av budgetskrivelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutat 
i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Controller Joel Wetterberg 
Förvaltningschef Michael Olsson 
Redovisningsansvarig Diana Johansson 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten 
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Socialnämnden 
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Telefon: 0526-190 00   
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Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 11  Dnr SN/2019-0026 
 
 
Överföring av investeringsmedel 2018 
 
Socialnämnden beslutar  
att till 2019 års budget godkänna överflyttning av: 
 
1) 456 886 kronor gällande investeringsprojekt 74218 
2) 300 000 kronor gällande investeringsprojekt 74418 
 
att översända beslutet till Kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden föreslås besluta om att investeringsmedel för 2018 får medföras 
till 2019 års budget. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att till 2019 års budget godkänna överflyttning av: 
 
1) 456 886 kronor gällande investeringsprojekt 74218 
2) 300 000 kronor gällande investeringsprojekt 74418 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen 2019-02-07 Dnr: KS/2019-0128
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Överföring investeringsbudget från 2018 till 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att investeringsmedel för pågående projekt om 3,541 tkr förs över till 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslag till överföring av 
investeringsmedel för pågående projekt 2018 till 2019.

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Återstår 
2018 

Till 
2019 Kommentar

IKT Nätsäkerhet 400 400 200
Införande av porrfilter och säker identifiering på 
gästnätet

IKT Inventarier och utveckling 97 316 219 218

Ny redundant 10Gb Core switch, 
disksystem/datacore, metakatalog  GDPRsäkra 
och rollbasera och utbyte swichar och 
accespunkter

KLK Medborgarrel e-förvaltning, utveckling 200 200 200

Medlen ska användas för inköp av 
kundtjänstsystem till utökad gemensam 
servicefunktion, Kontaktcenter. Motivering och 
detaljbudget finns i Förstudie om Kontaktcenter 
Dnr KS 2017/0660

Systemutveckling centrala system 151 1 461 1 310 1 310

Fortsatt utveckling av centrala system, 
exempelvis uppgraderig  av ekonomisystem och 
PA-system

IKT E-strategi utveckling 4 75 71 71

Påbörjat projekt med att skicka fil från W3D3 till 
Raindance avseende utbetalning av 
föreningsbidrag mm

ADM E-arkiv 642 642 642

Införande av e-arkiv har inletts 2018 och 
kostnaderna faller ut enligt en ”bördefördelning” 
mellan deltagande kommuner. 
Investeringskostnaderna är specificerade och rör 
främst systemrelaterade kostnader för att 
överföra handlingar till nytt e-arkiv. Se underlag 
som Ks controller tagit fram.

Konst 810 810 200
Genomföra planen med konststråk från Lokstallet 
till Laholmen

Integrationsmotor - E-tjänster 500 500 500
Införande  av e-legitimation och mina 
meddelanden

Ärende- och dokumenthanteringssystem 200 200 200

Medlen överförs i syfte att kunna förbereda 
ärendehanteringssystemet W3D3 för gallring och 
överföring av ärenden till nytt e-arkiv (inköp av 
modul för hantering av handlingar mot nytt e-
arkiv).

252 4 604 4 352 3 541

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

Per-Olof Hermansson
Kommundirektör
0562- 190 55
per-olof.hermansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diariet
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Lenita Tengström, ekonom

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2019-02-07 Dnr: KS/2019-0128
KS - Ekonomiavdelning

Ewa Löfgren, Förvaltningsekonom



Kallelse/föredragningslista 24 (25) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0145 

KF § 136 Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som 
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 
borgensram. 

Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den 
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot 
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i 
uppgår skillnaden till 45 punkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-11 av Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 101 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 70 

Ärende

19



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2019-0145

KS § 70 Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som 
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 
borgensram.

Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den 
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot 
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i 
uppgår skillnaden till 45 punkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-11 av Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-27

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

KS/2019-0145

KSau § 101 Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som 
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 
borgensram.

Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den 
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot 
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i 
uppgår skillnaden till 45 punkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-11 av Carsten Sörlie

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2019-02-11 Dnr: KS/2019-0145
KS - Administrativ avdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som 
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 
borgensram. 

Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den 
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot 
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i 
uppgår skillnaden till 45 punkter.

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

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

Beslutet skickas till
KS diarium
Carsten A. Sörlie
AB Strömstadbyggen
Diana Johansson

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

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

KS/2019-0242 

KF § 137 Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2018 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2018. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2018 
PM Sakkunnig revisor 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2019-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 116 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 71 

Ärende

20



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2019-0242

KS § 71 Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2018.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2018
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-04-10

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

KS/2019-0242

KSau § 116 Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst 
Årsredovisning, förvaltingsberättelse och 
revisionsberättelse 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2018.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2018
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2019-03-15

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
Diariet
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med    
Sof Väst insatser 2018 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2018 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler kommer 

i arbete. Förväntat resultat är 

en större effektivitet och att 

resurser då frigörs så att fler 

kan erbjudas rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala och 

arbetsmässiga behov och de 

samordnade insatserna skall 

beakta jämställdhet och 

mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser. Målet för 

processamordnaren är att träffa 100 

samverkansparter under 2018 

Sof ska samarbeta med parternas verksam-heter 

på olika nivåer och sträva efter samordn-ing av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen och 

kostnadseffektiva för samhället, implementeras 

hos parterna. 

Sof ska stödja kompetensutveckling hos 

medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, 

beredningsgrupp, chefer och tjänstepersoner som 

berörs av samverkan.  Målet är 200 deltagare i 

kunskapsutveckling i samverkan 2018. 
 

Processamordnaren inkl. övrig 
personal har under 2018 
informerat eller diskuterat 
Förbundets insatser med 170 
samverkansparter.  

På AME/ALE/AMA i alla kommuner 

förutom i Färgelanda finns avtal om 

arbetsträningsplats samt på Dingle 

Hundcentrum.    6 deltagare, har 

varit på någon dessa platser. 

Arenadagar och Förbundets Dag har 
genomförts med sammanlagt 342 
handläggare-/medarbetare från 
samtliga kommuner och parter.  
 

6 styrelseledamöter, förbundschef 
processamordnare, samt en 
medarbetare deltog på Nationella 
Finsamkonferensen 

14 chefer från beredningsgruppen 
och AME/ALE/AMA deltog i JGL-
utbildning  

  Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 
för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2018 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Att öka möjligheterna till arbete, 

studier och egen försörjning samt 

att deltagaren får ökad hälsa och 

livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av samordnat stöd ifrån två 

eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 120 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året 

haft 133 nya deltagare, 72 kvinnor 

och 61 män, samt 2 anonyma.  

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen 

försörjning. 

22 % av deltagarna som anvisades 

under 2018 var under 30 år.  

16 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2018 hade helt 

kommit i egen försörjning. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller 

heltid eller deltid med eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 60 % av deltagarna som 

avslutades under 2018 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 28 % av 

alla deltagarna som avslutades 

under 2018 har kommit i arbete 

eller till studier eller 46 % av dem 

som kunde tillgodogöra sig 

insatsen. 

 
Kommentar: Hänsyn bör tas till den gynnsamma arbetsmarknaden 2018, så de deltagare som har kommit till Rv står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2016-07-

01 och tom 2018-06-30 

221 deltagare avslutades under 

denna period, 210 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 160 eller 76 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

28 % (16 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

 

39 % (30 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2015 -01-

01 och tom 2016-12-31 

141 deltagare avslutades under 

perioden, 126 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 82 personer 

svarade eller 65 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2015 och 2016 gör de även 

det 2 år efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

42 % (27 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

 

50 % (40 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet  
som arbetar, studerar och har egen försörjning har t.o.m. ökat. 
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Utredningen  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 

Att utreda en individs 

förutsättningar för arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 180 deltagare under året. 145 personer remitterades 2018 till 
utredningen och 120 har deltagit, 
av dessa ingick 10 i utrednings-
gruppen som genomfördes i 
Strömstad.  
147 blev kallade till utredningen, 
27 avböjde och ytterligare 12 var ej 
längre aktuella när de skulle kallas. 

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

 14 % av deltagarna i utredningen 

under 2018, var under 30 år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, därav en arbetsterapeut i stället för två.  

Rekrytering av ytterligare en arbetsterapeut har pågått sedan slutet av 2017, men utan resultat. 
 

Motivations- och Vägledningskurs (MVK) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

MVK-vuxna, där prioriteras 

personer över 25 år och som har 

viss erfarenhet av arbetslivet. 
 

MVK-unga, där prioriteras 

personer under 30 år och som 

saknar eller har mycket liten 

erfarenhet av arbetslivet. 

Minst 4 grupper och 40 deltagare under året  

 

 
 

Minst 2 grupper och 20 deltagare under året 

MVK har under 2018 haft 4 

grupper och 45 deltagare. Därav 

var 17 deltagare yngre än 30 år, 

dvs. från målgruppen MVK-unga. 

 

 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
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Motivations- och Vägledningskurs Etableringen (MVK-etableringen/nyanlända) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

Nyanlända och personer i 

etableringen, samt utrikesfödda 

som har svårigheter på 

arbetsmarknaden 

Minst 4 grupper och 40 deltagare from april. 

 

 
 

 

MVK-etableringen/nyanlända har 

från april – december 2018 haft 3 

grupper och 31 deltagare. En grupp 

i Uddevalla, en i Strömstad och en i 

Lysekil. Dessutom 

informationsmöte för drygt 40 

eventuellt aktuella deltagare. 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att göra deltagarna medvetna om 

sina fysiska förutsättningar och 

eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i 

Utredningen och MVK 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning och MVK. 

 

Genomfört 22 föreläsning under 

året. 9 i Utredning (en per grupp). 

11 i MVK (3 i varje grupp) och 2 i 

MVK-etableringen. 

Att vara en del i uppdraget att 

utreda deltagarens 

förutsättningar för yrkesarbete, 

samt att kunna ge råd till deltaga-

rna utifrån sin specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 76 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.   

Kommentar: genomförde inga 

tester på deltagarna i 

Utredningsgruppen som 

genomfördes i Strömstad 
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Steg1 Uddevalla och Steg1 Lysekil 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Tidigt fånga upp och ge en 

meningsfull aktivitet till ungdomar 

som hoppat av skolan, eller är på 

väg att hoppa av skolan. 

Unga vuxna 16-29 år med diffus 

problematik, med eller utan 

diagnos som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Steg1 Uddevalla 

Minst 40 nya deltagare/år  

Steg1 Uddevalla har under året 

haft 48 deltagare varav 32 nya 

deltagare, inkl. gruppen som 

startade i oktober och pågår tom 

mars. 

  Steg1 Lysekil 

Minst 24 nya deltagare/år. 

Steg1 Lysekil har under året haft 14 

deltagare varav 9 nya deltagare.  

Kommentar: Steg1 i Lysekil har varit underbemannat sedan i februari och större delen av våren med stor personalomsättning. Sista gruppen avslutades 31 maj och 

insatsen har upphört. 
 

ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Öka kunskapen om AFS och 

kompletterande arbetsmarknad 

inom förbundets område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 100 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
147 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren är samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Öka Sof Västs målgrupps 

förutsättningar för arbete och egen 

försörjning. 

Personer i arbetsför ålder som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 

och har svårigheter att få/eller 

behålla ett arbete. 

Stödja och undersöka möjligheter för dem som 

vill gå utbildning i ASF 

ASF-utvecklaren har i samarbete 

med AF och Coompanion 

medverkat till att en 

etableringsanalys genomförts i 

Uddevalla i syfte att undersöka 
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intresse och möjlighet till 

utbildning i socialt företagande. 

Öka utbudet av arbetstillfällena för 

personer som har svårt för att 

konkurrerar på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Arbetssökande, sjukskrivna och 

deltagare inom sysselsättning, 

LSS och psykiatrin. 

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag 

Ska ha startat inom Sof Västs område under 

2018. 

 

Något nytt ASF har inte startat 

under 2018, men flera är pg. i 

Uddevalla, Orust och Strömstad.  

Finnas som extra stöd (”konsult”) till 

befintliga sociala företag inom Sof 

Väst område. 

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Handlett personalen på Dingle 

Hundcenter. 

Stöd och hjälp för utveckling av 

Brannebys ASF och Orustmodellen 
 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1 liknande insatser i kommunerna 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Sprida kunskap om projektet. Chefer och handläggare inom 

Sof´s Västs område 
50 samverkansparter/år 
 

Ha dialogträffar i varje kommun för att diskutera 

behov och önskemål om insats för målgruppen 

unga i utanförskap, samt ingå i styrgrupper när 

insatsen har startat. 

Ansvarar för uppstarten och genomförande av 

Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet ”En 

skola för alla”. 

Sammanlagt har 141 medarbetare 

medverkat runt projektet.  

29 Dialogträffar/styrgruppsmöten 

har genomförts där 24 

samverkansparter har deltagit. 

2 informationsmöte med totalt 96 

chefer, handläggare och elever. 

Vid uppstartskonferensen för 

projektet den 15 mars var med 21 

deltagare från vårt område. 

 Chefer och handläggare inom Sof  
Västs område som arbetar med  
unga i utanförskap och 

Färdigställa insatsbeskrivningar där så önskas i  

samtliga av förbundets kommuner, samt med- 

verka i genomförandefasen av projektet. 

Steg1 Strömstad startade i april, 

Steg1 Orust startade i september 

Steg1 Munkedal/Färgelanda 
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medarbetarna i projektet.  startade i oktober 

Steg1 LUST (Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum) kommer att 

starta i februari 2019. 

Tidigt fånga upp och ge en menings- 

full aktivitet till ungdomar som  

hoppat av, eller är på väg att hoppa 

av skolan. 

Reducera utanförskap hos unga  

vuxna. 

Vara motivations- och aktivitetshöj- 

ande samt arbets- eller studieför- 

beredande. 

Unga vuxna 16-29 (24) år med  

diffus problematik, med eller utan 

diagnos, som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Unga vuxna som behöver/vill 

komplettera sina studier på olika  

nivåer för att kunna komma vidare.. 

Unga vuxna som upplevs ha ett 

utanförskap eller känner sig socialt 

isolerade, som är i behov av  

kontakt med två parter. 

Sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst 

50 (40) nya deltagare/år  

 

3 grupper har startat/en per Steg1, 

mede totalt 30 (23) deltagare. 

  Säkerställa att Sofs del av projektet blir klart och  

håller den standard som ESF kräver.  

 Alla rapporter som har lämnats in 

till ESF är godkända. 

Kommentar: I ESF-projektet ingår Unga vuxna 16 – 24 år, men Sof Väst arbetar med målgruppen upp till 29 år och finansierar den delen av insatsen. Antal deltagare i 
ESF-projektet ska vara 40 under hela projektet, men Sof Väst har målet 50, dvs. ytterligare 10 deltagare i åldern 25 – 29 år. 
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Statistik 
Fyra Strukturövergripande insatser finansierades 2018 av Sof Väst: Processamordnare, ASF-utvecklare, 

Delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt deltagit 818 

medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men 

bara en gång per aktivitet. 
 

Sof Väst individinriktade insatser har under 2018 haft 475 deltagare,  248 kvinnor och 227 män, samt ytterligare 

30 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna är räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 373 unika deltagare, d.v.s. 102 deltagare har 

deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång.Under 2018 har det varit 400 nya deltagare, 

varav 202 kvinnor och 198 män. 338 deltagare avslutade sin insats 2018, varav 181 kvinnor och 157 män.  

Den 31 december 2018 deltog 137 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 67 kvinnor och 70 

män.  Under 2018 var ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det har varit 

förhållandevis flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor? 
 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, 4,2 tjänster. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 
 

Statistik för rehabvägledarna för 2018.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 187 deltagare, 110 kvinnor och 77 män. Därav 133 nya deltagare, 72 

kvinnor och 61 män. 86 deltagare avslutades hos Rehabvägledarna 2018 55 kvinnor och 31 män. 
 

Kommunvis uppdelning av deltagarna hos Rehabvägledarna 2018  

 

131 nya, 72 kvinnor och 61 män                                                 86 avslutade, 55 kvinnor och 31 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång 
 

 

 

Avslutningsorsak för de 86 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2018. 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 86 som avslutades hos rehabvägledare 2018.  
 

         55 kvinnor                            31 män 

        
24 av de 86 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 28 %.  

För kvinnorna är det 29 % och för männen är det 26%.   
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 86 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2018. 
 

          55 kvinnor        31 män   

   
Totalt 14 av 86 avslutade deltagare, vilket är 16 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 18 % och för männen 13 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat.  
 

 
 

Kommentar: 60 % av deltagarna som avslutades under perioden kunde tillgodogöra sig insatsen.  

27 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit till egenförsöjning vid avslut (16 % av alla 

avslutade). 46 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit i arbete eller studier vid avslut  

(28 % av alla avslutade). 2017 kunde 78 % av deltagarna tillgodogöra sig insatsen, det visar att de som 

anvisas nu till Samordningsförbundet står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 

2017 avslutades 22 % pga. sjukdom, medan 2018 avslutades 34 % pga. sjukdom. 
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Åldersfördelning för de 86 deltagarna (55 kvinnor och 31 män) som avslutades hos rehabvägledare 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 44,8 år och för män 38,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 20 av 86 eller 23 % av deltagarna som avslutades 2018. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare 2018.             

 

  
77 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

78 % av kvinnorna och 74 % av männen.  
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2018. 

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,5 år för kvinnorna var det 4,2 år och 5,1 år för män. 
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Huvudremittent och medremittent för 79 av de 133 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 

2018. Denna fråga togs bort i SUS på grund av GDPR. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 133 som påbörjade och 86 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2018.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 65 och för juli – december 68.  
 

 

Inskrivningstiden för de 86 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2018.  

 

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,2 månader.  För kvinnorna 9,1 månader och för män, 7,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader och max ett år. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 6 personer (3 kvinnor och 3 män) som under 2018 hade arbetsprövning-

/träning/praktik på någon av kommunernas AME/AMA/ALE, inkl. Dingle Hundcetrum (ASF). 

Strömstad 1 man, Munkedal 1 man och 1 kvinna, Sotenäs 1 man och 1 kvinna, Lysekil 1 kvinna 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2016-07-01 tom 2018-06-30. 

221 deltagare avslutades under perioden, 210 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 160, eller  76 %. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som svarade   

  
Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som avslutades under tiden 2016-
07-01 tom 2018-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning som 
inte kan kombineras med något annat. 
 

 
 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-01-01 tom 2016-12-30. 

141 deltagare avslutades under perioden, 126 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 82 eller 65 %. 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som svarade   
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62 av 160, dvs. 39 % av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader 

efter avslut. 

Jämförelse: 
67 av 221 dvs. 30 % som avslutades under denna 
period, arbetar eller studerar vid avslut. 

 

44 av 160, dvs. 28 %. som deltog i uppföljningen 

hade egen försörjning 6 månader efter avslut,  

Jämförelse: 

35 av 221 dvs. 16 % som avslutades under denna 

period hade hel egen försörjning vid avslut 

 

41 av 82, dvs. 50 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 

Jämförelse: 
56 av 141 dvs. 40 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller 
studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som avslutades under tiden 2015-01-01 
tom 2016-12-30  och svarade.   

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut 
än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning har 
ökat.  
 

 
 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. En grupp genomfördes i Strömstad. 

Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.  

3,3 tjänster, där av 0,3 fysioterapeut som medverkade även i MVK och MVK-etableringen.  

En tjänst som arbetsterapeut har förbundet inte lyckats bemanna under hela 2018. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  
 

 

Statistik för utredningsenheten 2018 
 

Kommunvis fördelning av de 120 (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredning under 2018. 

9 grupper genomfördes 2018, därav en grupp i Strömstad, med 6 deltagare från Strömstad, en från Tanum 1, 
två från Munkedal 2 och en från Uddevalla. Samtliga ingår i statistiken nedan. 
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35 av 82 dvs. 42 % av dem som deltog i 

uppföljningen hade hel egen försörjning 

2 år efter avslut. 

Jämförelse: 

38 av 141 dvs. 27 % som avslutades 

under denna period hade hel egen 

försörjning vid avslut 
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Försörjning vid start för de  120 deltagare som deltog i utredningen under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra 

   
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

 

Åldersfördelning för de 120 deltagarna (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  

  
Genomsnittsåldern var 43,8 år, för kvinnor 42,9 år och för män 44,9 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 101 deltagare eller 84 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 14 %. 
 

Utbildningsbakgrund för de 120 personer (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  
 

       
73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

70 % av kvinnorna och 75 % av männen. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 120 personer som deltog i utredningen 2018.  

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,9 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 5,3 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mera än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 120 personer som deltog i utredningen under 2018. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

 

MVK-vuxna och unga placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 1,4 tjänster som kursledare. 

Gruppverksamhet, varje grupp pågår dagligen i 5 – 6 veckor.  Målgruppen för MVK-vuxna var personer över 25 

år och som har viss erfarenhet av arbetslivet, medan målgruppen för MVK-unga var personer under 30 år och 

som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. Grupperna slogs ihop och deltog samtidigt. 

MVK riktar sig till personer som behöver extra motivation och vägledning för att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för 

deltagarna samt att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen 

försörjning. Under hela våren och sommaren saknades en kursledare. 
 

Statistik för MVK 2018 

Kommunvis fördelning av de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK vuxna + unga 2018.  

 
 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.  
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Försörjning vid start för de 45 deltagare (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
26 av 45 deltagare eller 58 % hade sjuk-/rehabpenning eller försörjningsstöd och det stämmer överens med 
målgruppen 
 
 

Åldersfördelning för de 45 deltagarna (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 38,4 år, för kvinnor 38,7 år och för män 37,9 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 45 personer (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018. 
 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 45 personer som deltog i MVK 2018. 

                            
 

9

8

2

1

5

0 5 10

Försörjningsstöd

Sjuk/Rehabpenning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. försörjning

Annan off. försörjning

5

4

2

5

3

1

1

1

0 5 10

Försörjningsstöd

Sjuk/Rehabpenning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. försörjning

Annan off. försörjning

5

4

6

10

1

7

6

6

0 5 10 15

16 - 24 år

25 - 29 år

30 - 44 år

45 - 59 år

60 - 64 år

Män

Kvinnor

4

15

3

1

1

1

0 10 20

Grundskola

Gymnasium

Högsk. upp till 1 år

Högsk. upp till 3 år

Högsk. mer än 3 år

Annan eftergymn.…

9

8

2

1

0 5 10

Grundskola

Gymnasium

Högsk. upp till 1…

Högsk. upp till 3…

Högsk. mer än 3…

Annan…

3

9

6

2

2

3

0 5 10

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

mer än 9 år

Ej tillämpligt

4

4

4

2

3

2

1

0 2 4 6

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

mer än 9 år

Ej tillämpligt 20 män 

20 män 25 kvinnor 

25 kvinnor 20 män 

25 kvinnor 



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

11 
 

 

Inremittent för de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.   

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

MVK nyanlända/etableringen med placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. Insatsen startade i 

maj  2018. Det var en grupp Uddevalla, en i Strömstad och en i Lysekil. Insatsen riktar sig till nyanlända och 

personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos 

myndigheterna.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för 

arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. 
 

Statistik för MVK- etablering 2018 

Kommunvis fördelning av de 31  (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018.  

Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i 

kommunerna. Där har det deltagit 24 personer, de ingår i anonyma och finns inte med i statistiken för övrigt.  

 
 

Försörjning vid start för de 31 deltagare (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

                14 kvinnor    17 män 

    
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanlända i Sverige kan få om de deltar i 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram, kan även vara föräldrapenning. 
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Åldersfördelning för de 31 deltagarna (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018. 

   
Genomsnitt var 38,6 år, för kvinnor 41,1 år och för männen 36,3 år. 
 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 31 personer som deltog i MVK-etablering 2018. 

 
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare från No Limits/ABF och 0,1 

personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2018 

48 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av 20 kvinnor och 28 män.  

4 grupper har under året startat med sammanlagt 32 ungdomar 

36 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla  2018, 16 kvinnor och 20 män.  
 

 

Försörjning före insatsen för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet  
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Åldersfördelning för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018  i Steg1 Uddevalla. 

 
Genomsnittsåldern var 23,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
   

 

Huvudremittent och medremittent för de 32 (13 kvinnor och 19 män) som påbörjade 2018 Steg1 Uddevalla 

    
 

Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut och 0,1 personal från vuxen psykiatrin 

(sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
Insatsen pågick ifrån augusti 2017 tom sista gruppen som avslutades 31 maj 2018 och insatsen har upphört.  

Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar.  5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya 

deltagare under 2018. 
 

Statistik för Steg1 Lysekil 2018 

14 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Lysekil 2018, därav 4 kvinnor, 10 män. Därav var 9 som började i 

insatsen 2018. Samtliga är avslutade. 
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Försörjning före insatsen för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Lysekil.  
 

 
 

Genomsnittsåldern var 21,8 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Lysekil.  

 
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”: 

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda. 

Målgruppen är unga vuxna 16 – 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samma mål och syfte som med 

Steg1 i Uddevalla och Lysekil  
 

Steg1 i Strömstad startade den 1 april. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Strömstad 2018 

Sammanlagt 12 deltagare under 2018 2 kvinnor och 10 män.  

5 män avslutades under 2018. 

4

8

2

0 5 10

Aktivitetsersättning

Försörjningsstöd

Ingen off. förs

1 1

5

1
2

1
2

1

0

2

4

6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5

7

2

0 2 4 6 8

Grundskola

Gymnasium

Saknas

3

5

1

1

4

4

0 2 4 6

AF

FK

Kommun

PV

Psyk

Vet ej

Med

Huvud



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

15 
 

 

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Strömstad. 

 
Genomsnittsåldern var 22,1 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 12 som påbörjade 2018 Steg1 Strömstad.  
 

 
 

 

Steg1 Orust startade den 12 september 2018. Två 50 % tjänster där den en finansieras av Sof Väst via ESF-

projektet.  
 

Statistik för Steg1 Orust 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2018, därav 2 kvinnor, 7 män. 
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Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust. 

 
 

 

Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Orust. 

 
Genomsnittsåldern var 21,7 år 
 

 
 

Utbildningsbakgrund för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Orust.  
 

 
 

 

Steg1 i Munkedal/Färgelanda startade den 1 oktober 2018. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via 

ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018, därav 4 kvinnor, 5 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
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Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
 

 
Genomsnittsåldern var 22,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Kommunvis fördelning av 57 unga med Aktivitetsersättning (29 kvinnor och 28 män) som under 2018 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 28 av dessa, 10 kvinnor och 18 män deltog i någon av Steg1-insatserna. 

 

Kommentarer: 57 (samtliga unika) av 373 deltagare eller 15 % av deltagarna hade aktivitetsersättning 
när de började insats finansierad av Samordningsförbundet Väst. 
172 (går ej att se hur många som är unika) av total antal deltagare, dvs. av 475 var i åldersgrupperna 16 
– 29 år, det är 36 % av alla deltagare eller drygt en tredje del.  
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Fallbeskrivningar 2018 
 

Fredrika född 1964 remitteras till RV av AF och IFO. Har haft offentlig försörjning i nära 10 år, först sjukskrivning 

tills hon blev utförsäkrad 2013 och kom över till Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd sen 2015. 

Fredrika har fibromyalgi, ångest och depression och har kontakt med psykiatrin. Hon har tidigare arbetat som 

sjukvårdsbiträde.  

Fredrika tackar nej till alla insatser som inte finns på hemorten varför RV är det enda alternativet. Efter några 

besök hittar RV en arbetsträningsplats hos en privat arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår att ha 

kundkontakt och möta människor. Omfattning är då 10 timmar/vecka. Tyvärr så fungerar inte detta arbete 

p.g.a. all kundkontakt som leder till ökad ångest och sömnlöshet. RV ordnar en ny arbetsträningsplats på ett 

kontor med div kontorsgöromål på samma omfattning som tidigare och med mindre kundkontakt. 

Återkommande uppföljningsmöten med anpassning av arbetsuppgifter och utökning av arbetstid leder bara 

till mer ångest och stress.   

Fredrika avslutas hos RV efter 8 mån för vidare kontakt hos vården. 
 

 

Filip född 1990 remitteras ifrån FK till flera av Sof Västs insatser; utredning, RV och MVK. Filip hade 

förmodligen varit aktuellt för Steg1, men det fanns inte i hans kommun när remissen skrevs. Filip har en 

ADHD- diagnos och psykisk ohälsa och har inte arbetat eller studerat efter gymnasiet. Filip har 

aktivitetsersättning.  Filip får inledningsvis kontakt med RV och ett par samtal genomförs. I väntan på 

arbetsförmågeutredning får Filip plats i gruppverksamheten MVK som pågår i 5 veckor för att komma igång 

och få rutiner i vardagen.  Filip genomför MVK men har en del frånvaro p.g.a. sin psykiska ohälsa och 

svårigheter att vara i grupp. Kommer efter avslutad kurs med på utredningen som finner hans arbetsförmåga 

som god rent fysiskt om det kan anpassas till hans behov av struktur och liten arbetsplats, gärna 

ensamarbete.  Filip återgår efter avslutad utredning till RV för att hitta en arbetsträningsplats. Underlag från 

MVK och utredningen ger ett bra underlag för RV att finna en lämplig arbetsträning. Efter en tid får Filip 

arbetsträna hos en fordonsmekaniker med enklare uppgifter vilket fungerade bra då detta arbete inte kräver 

deltagande i grupp och inte så många kundmöten. Filip kan succesivt öka sin arbetstid och har idag en 

subventionerad anställning. Under tiden hos Sof Väst får Filip hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med 

sin psykiska ohälsa. Avstämningsmöten och nätverksmöten med remitterande myndigheter har genomförts 

flera gånger under Filips tid hos Sof Väst där gemensamma beslut om fortsättning tagits. 

Filip var inskriven hos Sof Väst i 12 månader. 
 

Fatima kvinna född 1958 remitteras av IFO till arbetsförmågeutredning för att klargöra arbetsförmåga utifrån 

fysiska begränsningar. Fatima kom till Sverige för ca 20 år sedan och har haft försörjningsstöd till och från och 

endast arbetat kortare perioder. Efter kort tid uppdagas att det visar sig vara språkliga begränsningar som är 

det största hindret.  

Fatima avslutas efter 4 veckors utredning och hänvisas åter till remitterande myndighet.  
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Sammanfattning från Indikatorerna 2018 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen fyllde i enkäten den 28 september.  

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (13 tillfrågade, 13 svarade) 
Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 
arbetsinsatserna? 
Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

 
 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (14 tillfrågade, 13 svar) 
Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 
Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 

 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöten (APT) i maj och oktober.    Vi ville veta hur personalen upplever 

arbetet i Samordningsförbundet Väst.  

I maj lämnades ut 16 enkäter och 12 svarade, men alla svarade inte på samtliga frågor.  

I oktober lämnades ut 16 enkäter och 15 svarade alla svarade på samtliga frågor. 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

38%

31%

46%

31%

38%

23%

31%

23%

23%

0%

8%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fråga 3 (n=13)

Fråga 2 (n=13)

Fråga 1 (n=13)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

20 
 

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (27 tillfrågade, 27 svar) 
Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  
Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 
Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 
Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 
Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
insatsen? 
Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 
 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 
januari – oktober ska ha möjlighet att svara på frågor. 
260 deltagare avslutades under perioden, 188 deltagare erbjöds att svara, 179 svarade, 20 var ej nåbara och 52 hade 

inte möjlighet att lämna sina synpunkter. Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (179 svar, 95 kvinnor och 80 män, 4 ej uppgivit kön) 
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 
Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 
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Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

 
 

Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 
 

 

 
 
 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 
Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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